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 డా.జిత్ కై అగగమాల్ యొకక డెస్కక న ండి  

ిమబ ైన తృహికటటశనయలఔు, 

జనాభశటమి, అనగహ బఖఴంతేడ ైన ఔాశేు డి పటిటనమోజున, ఇటీఴలే తుయఴఴ ంచకోఴడం జమగిింది. షిా తం ఖణషే్ చతేమిా భమిము 
ఒణం ండెఖలు, ఱిహంతి తులమంలో అంఖయంఖ ర ఫైోఖంగహ జయుపకోఴడాతుకి ళదధంగహ ఉనానభ. ఈ తిమేఔ ఉతషరహల దాఴమహ, 
భనలో ఉండే దఴిమతఴం యొఔక అందాతున ర బైరహతున తుయంతయం ఖుయుా  చేషఔుంటాం. సహఴమి భాటలలో “శీ్రఔాశు  అఴతాయం 
ించాతుకి ఔ ఱహవఴతబ నై షందఱేహతున ఇఴఴడాతుకి ఉదేేశంచఫడనిద.ి ఔాశేు డె తన కోషం ఏమి కోయుకోలేద. అలాగే తన కోషం 
ఏమీ దాచకోలేద. అంతా జిలక ిధాయ తృో సహడె. ఔాశేు డె కమిీటం లేతు మహజు, మహజులకే మహజు. ఔాశేు డిక ిస ంత మహజమం అంటృ ఏద ీ
లేద కహతూ  లక్షలాది భంది జిల సాదమాలన మితృహయౌంచాయు. ఈ అదబతబ నై షతామతున ఔాశు తతఴం ఔిటిషా ంద.ి మీయు 
లోతేగహ యచామళిేా , తిీ అఴతాయం భానరహయక ితిేమఔబ నై షందేఱహతున ఇఴఴడాతుకి భమమిు తుమిేశట  లక్ష్యమతునతుయఴఴ ంచడాతుకి 
బూమిెైక ిఴచిచందతు ఔనగొనఖలయు” -- జనాభశటమి షందయబంగహ బఖరహన్ శీ్ర షతమ సహభ ఫాఫా రహమి ఉనామషం ళెెటంఫర్ 1996. 

ఖణేయడె బేథషష భమమిు ఆతభ సహక్ష్యతాకమహతుకి బిుఴప, అతున అడడంఔులన తొలగించరేహడె భమిము జఞా నాతుక ిఅధితి 
అభన యదామ షఴయౄపడె ఇతడ.ే అతున ఫాధలన భమమిు ఇఫఫందలన తొలగించి షఴచఛబ ైన సాదమం తో తనన తృహిమిాంచే 
రహమకిి ఱహంతితు భమమిు ఆనందాతున ఇసహా డె.  
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ిమబ ైన అఫామషఔులామహ, భన ర ైతమిాతుక్సష ళేఴలో యజమం సహధించాలంట,ే భనయౌన భనం మిఴయాన అన ేషభుదంిలో భుంచి  
తేలాచయౌ. భనలోతు  తిీ ఔకమిలో ఉనన ఴీయౌంగ్ ఴర్ న ఴిఴ ం చమేడాతుక ిఇది ఉతాభబ ైన భాయగం. ఈ కిిీమన అయాం 
చేషకోఴడాతుకి భనభు SAI అన ేభాట లేదా భంతంి ఔనానఎఔుకఴ చఽడఴలళన అఴషయం ఏదలీేద ---“S” అంట ేళమిటయమఴల్ 

అనగహ ఆధామతిభఔ భాయు, “A” అంటే అసో ళభేశన్ లేదా షంగంలో భాయు,” I “ అంట ేననే అనగహ ఴమకిాఖత భాయు. కహఫటిట  ఇద ి
ఈ భూడింటి  మఴియాన యొఔక కిిీమ. ఈ యధంగహ భనం సహఴమహధ తున యడనాడి భనలో ఉనన య లక్షణాలన దఽయం చేషఔుతు 
యవఴ ఱరీమషషకోషం అనంతబ నై భూలభు నండ ివకిాతు భన దాఴమహ ఴిఴ ం చమేఴలళన ఆఴవమఔత ఉంద.ి  

సహఴమి ఏం చ తృహయంటే “ఆతభ సహక్ష్యతాకయం భానఴ ఉతుకి యొఔక లక్షమం. ఇద ిఆతభ యఱహఴషం, ఆతభ షంతాా , భమమిు తామఖం అన ే
భూడె దవల దాఴమహ చేయుకోరహయౌ.” -- కొడ కైెనాల్ లోతు సహభ వాతి లో 12 ఏిల్ 1996 న చేళన షింఖం నండి. ఈ షందయబంగహ 
నేన నా ళఴమ అనబరహతున మీతో ంచకోదయౌచాన. ళఴమ ఔీభశక్షణ తో ఔయౌ అంకతిఫాఴంతో చళేే ళఴే --అఫామషఔుడిక ి
భమిము మోగిక ిఔడా అదబతబ ైన పయౌతాలన అందషిా ంది. దీతున ఆచయణలో ెటాట లంటే ఔీభశక్షణతో ఔడని జీఴన ఱ యైౌతు 
అనషమించాయౌష ఉంటయంది -- అనగహ తుమీుత షభమంలో ధామనం చేమడం, తుమంతితి షభమంలో తుసహఴయా ళఴే చేమడం, ళిహిశన్ 
కిహయభు కచిచతంగహ ర తైిమతుక్సష మబె డతీున భనఔు భనబే తీషకోఴటం, భన పమోఖతి భమిము యజమాలన మికహయుడ  
చేమడం, మోజూ రహమమాభం చమేడం, తుమంతితి ఆహయభు భమమిు ఱహమీయఔ యఱహీ ంతి భమిము తుద,ి ఴయాభానంలో జీయంచడం 
ముదలఖుననయ. ఔ తుమిేశట  యిోజనం కోషం తుమభాలతో జీయతం ఖడడం ఖుమించి నేన నొకిక చ తృహయౌషన అఴషయం లేద. ఇది 
ఇపడె తిీ ఔకమకిి సహధాయణ తృహితిదఔి అభమంద.ి 

భన ర ైతిమాతుక్సష మిశన ఔు షంఫంధించిన, కొతున కొతా తృో ఔడలన మీతో ంచకోఴడాతుకి నాఔు ఎంతో ఆనందంగహ ఉంది. 
ించరహమాంగహ ర ైతిమాతుక్సష ెైన అఴగహసన ెయుఖుతోంది. ఇటిఴయఔు ఆపకిహ కండంలో భనఔు చాలా తఔుకఴ తృహితితుధమం 
ఉండదేి కహతూ ఈ సహమి ఖుయుూమిుభ అనంతయం ఏమహటయ చళేన AVP ఴర్క షహప్ లో శక్షణ  తృ ందటాతుకి గహఫాన్, ఫెతున్, భమిము 
దక్ష్ణి ఆపికహ నండి అఫామషఔులు మహఴడం ఔ దేె భాయు గహ ఫాయషా నానన. అనఔేభంది అఫామషఔులు భన యొఔక రహమహా లేక 
లో “అదనంగహ అన”ే యఫాఖంలో “ఇతుషిమశేనల్ కహయనర్” మచిమం చమేాలనే కోమిఔన ఴమఔాం చేఱహయు, అఔకడ రహయు తభ జీయతంలో 
తృ ందిన అసహధాయణ అనబరహలన (ఇయ మోఖ చమితలిు కహద) ంచకోఴచచ. సహఴమి దిమివంచిన య్లలు గహతు లేదా ర దైామతుకి 
షంఫందించిన అదబతాలనో,  తౄో టోలనో భాతో ంచకోండ.ి అఫామషఔులు తభ అదబత అనబరహలన ంచకోఴడం దాఴమహ ఇతయ 
అఫామషఔులఔు ేయిణాతభఔభుగహ ఉండాలననదే ఈ యఫాఖం యొఔక ధిాన ఉదేేవమభు. అఫామషఔులన ెంచకోఴడం కోషం 
భమిము భన మిశననయషాాతమచిే ఉదేేవమంతో ర ైతిమాతుక్సష పషాకహలన అనఔే ఫాయతీమ ఫాశలోల కి అనగహ ఴ ందీ, త లుఖు, 
తమిళం, భమహఠ ీఫాశలోతుక ిఅనరహదం చమేడం ఔడా కొనసహఖుతోంద.ి ఈ ళాతిలో అఫామషఔులునండి ఇటయఴంట ిళఴే 
ళఴఔమించడాతుకి ళదధంగహ ఉనానభతు త యౌమజషేా నానభు.  

భన మితభ అఫామషఔులు తాభు చళే ేతుసహఴయా ళరేహ మతనంలో  షపయ్ఔాతేలు కహరహలతు ఆకహంక్ష్షిఽా  ననే ెనై త యౌన 
యశమాలఔు భుగింపతుషా నానన. సహఴమి మీఔు ఎంతో ఆనందాతున చఔకట ిఆమోగహమతున ఆతభ యకహసహతున అందించాలతు 
కోయుఔుంటృ! 

ేిభతో సహభ ళఴేలో మీ  

జిత్. కె. అఖమహఴల్ 

************************************************************************************************** 
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 ప్ికటీషనరల వివమలు 

 ప్ికటీషనర్ 03553...కెనడా     38 షంఴతషమహల ఴాతాియబ నై అనబఴంతో, కనెడా, ఆంటామమిా లోతు ఔ ఆషతిలిో పజియోథ య డ మైెఔటర్ 
గహ మెండళేల  కిీతం యయు దయ యయభణ చేఱహయు. 1986లోభుంఫెైలోతు ధయభ క్ష్తేంి లో సహఴమి దయవనం 
తృ ందిన తమహఴత యయు సహఴమి తోౄ ల్డ  లోక ిఴచాచయు. 1991 నండి యయు చయుకెనై ఫాలయకహస్క ఖుయుఴపగహ 
ఉంటృ లలలతో ఖడడాతున అతమంత యలుర నై షభమంగహ ఫాయంచరేహయు. యయు ఔ దఱహఫాే తుకి ెైగహ 
కెనడాలోతు షతమసహభ ళరేహ షంషా యదామ యఫాఖం జఞతీమ షభనఴమ ఔయాగహ ఉనానయు. 

మూఎస్క ఏ - కనెడా కోఆమిడనటేర్  01339  చళేన సో లజయన్ష యడియో దాఴమహ యయు 2015లో 
ముటటముదట ర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి త లుషఔునానయు. కహమనషర్  కహయణంగహ ఈబ  అఔక భయణ ంచిన 
షందయబంలో ఈ యడయిో టాక్స ఆబ  భనషలో తిిధఴతుషఽా  జీయతం ఖుమించి షభాధానంలేతు 

వినలతో ఆబ  భనషన తుంరళేంద.ి భయుషట ిషంఴతషయం, ఔ అదబతబ నై ర ైదమ చికతిషన ఆబ  ఇంటోల నే చఽడఖయౌగహయు. 
96 షంఴతషమహల ఆబ  ఫంధఴప 2016 ఴ షంఴతషయం భధమలో నోటి భంటఔు అనగహ ఫమనింగ్ భ్త్ ళండోిభుఔు ఖుమి అమామయు. 
ఈ యుఖభత ఴలన ఆబ  ఆహయం తీషకోలేఔ భమిము ఫయుఴప తగిగతృో ఴడం తృహియంతేంచాయు. అలోతి చికతిాష యధానం దాఴమహ చళేన 
మితానలు తాతాకయౌఔ ఉవభనం అందించాభ కహతూ         ఆబ లో ఈ రహమధితు నమం చేమలేఔ తృోమాభ. మోగి నోట ిదాఴమహ 
ఏమి తీషకోఴడాతుక ితుమహఔమించడంతో ఔ ళతుమర్ ర ఫైరి  అఫామషఔుతు షందిించగహ రహయు ఫాిడ్ కహళటంగ్ దాఴమహ చికితష చఱేహయు. 
రహయం మోజులోల నే మోగిక ిరహమధి ూమిాగహ నమం కహఴడబే కహఔ ఇటి ఴయఔ అది పనమహఴాతం కహలేద. ఈ షంగటన ఆబ న ఎంతో 
ఫిాయతం చేమడంతో ర ైతమిాతుక్సష కొయుషలో రిేవం తృ ందాయు. 2016 అకోట ఫర్ లో AVPగహ భమిము భామిచ 2017 లో VP గహ 
అమామయు. ఈ తృహికటటశనర్ ఇటిఴయఔు 140 భందకిి ెైగహ మోఖులఔు చికతిష చఱేహయు. జలుఫు/దఖుగ /ఫ్ూల  భమిము అజీయుం ఴంట ి
కహలానఖుణ భమిము సహధాయణ షభషమలతో తృహటయ దీయఘకహయౌఔరహమధలభన భధబసేం (తృహియంబ దవ), ఫాధాఔయబ నై 
యుతేఔీభం, తలతృో టయ, కహయల్ టన నల్ ళండోిమ్, ఱహఴష షంఫంధతి అలమీజలు భమిము ఖజిజ . అలాగ ేయమి ఇంటి చటృట  ఉనన 
ెంపడె జంతేఴపలఔు ఔడా చికతిష చేఱహయు. మోఖులఔు ఖణతూమంగహ ఉవభనం ఔయౌగిన దీయఘకహయౌఔరహమధల యశమంలో ఆభల తఴం, 
భలఫదధఔభు,జెంఔర్ష డ ై ఴమిటఔుమలం (అనగహ గొంతే భమమిు అననరహఴ ఔ భధమ ఫాఖం లో షంచి ఴంటి తుమహభణం ఏయడడం),  
ఴ ైతృో థ ైమహభడ్, మహయౌతృో తేనన జుటృట , భూతిండాల షభషమలు, తోృ ి ళేటట్ ఖీంధి యషాయణ, తుద ియుఖభతలు, తుమహవ, ఆటజిం, దయీఘకహయౌఔ 
ళెైనళెటైసి్క, షాంతేంజళేన ఎభుఔలు భమిము ఔండమహల నొపలు, బుజంలో ల ైకనె్ తృహల నస్క, భమమిు మోలేశమా.మోఖులఔు రహమధ ి
దాదాపగహ తగిగతృో భనటయల  ఫాయషా ననపడె భమమిు తిమిగ ిరహయు మితృో ర్ట చమేనపడె అనేఔ షందమహబలలో మోతాదన టార్ 
చేమడం లేదా తగిగంచడం అసహధమభఴపతోందతు యయు ఫాయషా నానయు.  

 ర నన భమిము బ డ నొపలఔు CC18.5 Neuralgia న CC20.5 Spine తో చమేిచనపడె మోఖులు తఴయగహ తృ ందనిటయల  యయు 
త లుషఔునానయు. CC1.2 Plant tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus  ఈ ఔలభఔ  

 పంఖస్క న తొలగించడం లో అదబతబ నై పయౌతాలన ఇచిచనటయల  త లుషఔునానయు. మెండె షంఴతషమహలుగహ ూలు ూమతు 
ఆమికడ్  ముఔక  మెండె న లలోల  ముఖగ రేమటం తృహియంతేంచింద.ి ఔ న లలోన ేయయు ెంచఔునే యతబి నై తేలళ ముఔకలు 
భమిము ఖులాతె ముఔక ఆఔుల నండ ికటటకహలు అదావమభమామభ. ఈబ  ెంచకొన ేఅందబ నై తోటన చఽళన, ళనేఴ తేలు 
భమిము మోఖులు ఆబ  ఉయోగించిన తృహల ంట్ టాతుక్స కహరహలతు అబమయానలతో ఆబ న భుంచి రఱేహయు. 
ఖుండ  దడతో ఫాధడెతేనన 23 ఏళల  ముఴతి చికతిష కోషం యమ ిఴదేఔు ఴచిచన ఔ ఆషకిా ఔయబ ైన కషేన ఈ చికతిాష 
తుపణుమహలు భనతో ంచఔుంటయనానయు. ఈ మోగకి ిCC10.1 Emergencies  భాతలిన భుంద జఞఖీతా కోషం అదనప ఫాటిలోల  
ఇఴఴడం జమగిింది. ఈ ముఴతికి రహలనట్ లేదా అఔీ ట్ కహమ అలమీజ ఔయౌగిషా ంది. ఇది ఆబ ఔు ఱహఴష నాయాల షంకోచభు, దయద 
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భమిము యకహయభు ఔయౌగించి, చాలా ఇఫఫందిక ిఖుమి చషేా ంది. ఐతే ఈ యశమం ఆ ముఴతి అఫామషఔుమహయౌక ిచ లేద. రహలనట్ 
లేదా అకోీ టయ కహమ తీషకోఔుండా ఆబ  జఞఖీతాలు తీషఔుంటృ ఉండేది. అంతేకహఔ  ఏద నైా అతమఴషయ మళిాతితు ఎదమోకఴడాతుకి 
యలుగహ ఎనె్ (ఔ ఆటో ఇంజెఔటర్) ఆబ  తీషకళెైత ఉండేది. 2019 జూన్ న లలో ఔ మోజు, ఆబ  ఈ ఆటో ఇంజఔెటర్ తీషకళెలడం 
భమిచతృోభ అనకోఔుండా రహల్ నట్ష న మెసహట మెంటయ లో తినళేంది.  దాంతో ఴచిచన ఇఫఫందితు ఎదమోకఴడాతుకి ఆబ  తయౌల 
తృో ి తాషసం ె,ై CC10.1 Emergencies భమమిు ఆబ  సో దమ ిఴదే ఉనన CC19.2 Respiratory allergies ఔడా తీషఔుతు 
తన ఇంటకిి చేయుఔునే ఴయఔు తిి ఖంటఔు ఆబ  తీషఔుంది. ఆబ  తీషఔునన ఈ చికితష కహయణంగహ  ఆబ ఔు రహలనట్ దాఴమహ ఏయడే 
ఎటయఴంటి అలమీజ ఔలుఖలేద. భమొఔ షందయబంలో మోగ ిఆటలో గహమడిన తన సో దయుడిక ిCC10.1 Emergencies భాతలిు 
ఇఴఴడం జమగిింది. అతడె అదబతంగహ మెండె మోజులోల న ేకోలుకొతు తమహఴత అఫామషఔుమహయౌ నండి  ర దైమ చికతిష తీషకోఴడం జమగిింది. 

ఈ అఫామషఔుమహయౌకి ఖాస షంఫంధిత భమిము సహభాజిఔ ఔటయట ఫాటల  నేధమం ఉననటికట ర తైిమాతుక్సష ఔు అధిఔ తృహిధానమత ఇషఽా  
సహధమబ ైన అతున చోటల  దతీు ఖుమించి అఴగహసన ెంతృ ందించడాతుకి ఔాల చమేడబే కహఔుండా ఇతయ చికతిష తుపణులఔు ఔడా యయు 
షసఔమషిా నానయు. షలబంగహ తుయఴఴ ంచడం కోషం ఆమోఖమ చమితని రహటి యొఔక మకిహయుడ లన ఔంూమటర్ లో తుక్ష్ిాం చషేఽా   ఔీభం 
తఔుండా ఆ కషేలన తౄహలోఅప్ ఔడా చషేా నానయు. రహమహతుకి ఔసహమి ఆబ  తన సహభగిీతు తనఴదేననన గోయలు భమమిు 
ఫాటిల్ సహట క్స న చ క్స చషేఔుంటృ ఉంటాయు. ఆబ  ఔుటయంఫ షబుమలు గోయలు, ఫాటళిలలో తుండం లోనఽ భమిము తురహయణాలన 
తృో స్కట  చమేడం లోనఽ ఆబ ఔు షహమం చషేఽా  ఉంటాయు. అతురహయమ కహయణాల ఴలల  ఎఔకడకిెైనా ర ళలఴలళ ఴచిచనపడె ఆబ  మోఖులు 
మెండె రహమహల ఔంటే మించి ఇఫఫంద ిడఔుండా ఉండే దాతుక ిమితినషఽా  ఉంటాయు. ఆబ  ళేఴలో ఫాఖంగహ రహయా లేకలన 
తౄహమహభటింగ్ లేదా ఆఔాతీ ఔయౌగించడం లోనఽ భమిము చికితాష తుపణుల తృ ి పెైల్ షఴమించడం లోనఽ ధిాన ఫాందాతుక ిషహమం 
చేషా నానయు. .  

సహధాయణంగహ భనం శయషష దాఴమహ ఆలోచించడం చషేా ననటికట ర ైతమిాతుక్సష ళఴే సాదమం దాఴమహ మోగ ియొఔక ఫాధలు యనడం 
నేమింద ిఅతు షంతోశంగహ త యౌమజషేా నానయు. మెబ డలీు తమాయు చళేటేపడె తువవఫేంగహ తృహిమిాషఽా , యవఴ ఱరమీషషకోషం, అందమ ి
సౌఫాఖమం కోషం, షంక్ష్భేం కోషం మోజురహమీ తృహియాన భమిము సహభ గహమతిితు ఉదమం 108 సహయుల  జంచడం ెనై ఆబ  దాలటతు 
కేందీఔిమిసహా యు. సహఴమి ఇచిచన యలుర ైన ఫసుభతి అభన ఈ ళఴే తనలో అసంకహమహతున తేించి సహఴమహధ తున తగిగంచి యనమంతో 
షఽపమిా ఴంతంగహ ఱిహంతంగహ ఉండడాతుకి భమమిు సహఴమిక ివయణాఖతి చషేకోఴడాతుకి  సహఴమి ఇచిచన అఴకహవభుగహ యయు 
ఫాయషా నానయు. అఫామషఔులు అందయౄ సహఴమి చేత ఎంఔ చేమఫడిన రహమ ేఔనఔ రహయు అఫామషఔుల ెై ఉంచిన నభభకహతున 
ఴభుభ చేమఔుండా ఉండటాతుకి ేిభ భమమిు అంకతిఫాఴంతో ఈ మిశన్ భుందఔు తీషఔు తృో ఴలళన అఴషయం ఉందతు ఆబ  
ఫాయషా నానయు.   

     ంచ కునన కసై లు : 

 యౌలలో ఫలవంతంగ ర ంట్రి కలు తినరేాధి   
 సూక్ష్మజాతి గులాబీ శీతాకలంలో రడిప్ో వడం  
 బెడ వద్ద  ర న నూస క్షీణత  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
ప్ికటీషనర్ 03572…గఫాన్ జీఴర ైయధమ తుయఴసణ భమమిు అటయ మహమఴయణ ఴమఴషా లో తోృ స్కట  గహీ డెమభశేన్ చళేన ఈ తృహికటటశనర్ 
దేవంలోతు నేశనల్ తృహర్క్ మహమఴయణ భదింప లఔు ఇంఛామిజగహ ఉనానయు. నశేనల్ షఽకల్ ఆఫ్ రహటర్  అండ్ తౄహమెస్కట ఉనామసహల 
దాఴమహ మహమఴయణ ఱహషారం లో తనఔు ఉనన జఞా నం భమిము యసహా యబ నై అనబరహతున రేదఔి దాఴమహ ంచఔుంటయనానయు. 
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చిననటనిండి భతయబ నై ఫాఴనలు ఔయౌగి ఉననటికట అంతయంగిఔంగహ ఏదో కోలోభన ఫాఴన భనషలో ఫలంగహ ఉండదేి. 
10 షంఴతషమహల ఴమషలో బఖఴంతేణ ు  ఱహమీయఔంగహ చఽడాలతు బఖఴత్ అనబూతి తృ ందాలతు 
లోత నై గహఢబ నై కోమిఔన ెంచఔునానయు. ఇతతు యొఔక ఴియాన టల  తయౌల యచామిషఽా  దఴేపతు 
ర తేఔుకంటృ ఇంటితు యడచిి ెడతాడేమో అతు బమడరేహయు, ఔనఔ తన తయౌల కోషం అతన తన 
దాలటతు చదఴప ర ైప భయళంచాడె.  బఖరహన్ శీ్ర షతమ సహభ ఫాఫా రహమిపటిటన మోజు రడేెఔలు రహమి 
షఴషాలం లో జయఖననన కహయణంగహ అఔకడఔు మహరహలతు తన సో దమిక ిఴచిచన ఆహఴనం దాఴమహ 
1998లో సహఴమి ఖుమించి మీయు త లుషఔునానయు. తృహియంబంలో సహఴమి యొఔక ద ఴైతఴం ఖుమంిచి 
అంతగహ నభభఔం లేద, అభతే ఫాఫా ఖుమించి భమింతగహ త లుషకోఴడాతుకి, టయట దలతో బజనలు 

భమిము ళేరహ కహయమఔలాతృహలలో తృహలుంచఔునానయు, శమడిసీహభ భమమిు షతమసహభ యమికి ఔలలో ఔతుంచి భాయగతుమేేవం 
చేమడం దాఴమహ తన జీయతంలో తతృో మానతు ఫాయంచిన దాతుతు ఔనగొనఖయౌగహనతు ఫాయషా నానయు. 2007లో పటటమిాలో జమిగని 
ముఴజన ించ షదషష ఔు తన దేవం తయపపన తృహితితుధమం ఴఴ ంచడం ఎంతో ఆనందంగహ ఉందతు ఫాయషా నానయు. ఈ 
షందయబంగహ గహ సహఴమి దయవనం  భమమిు సాదమం లోకి చొచచకొతు తృో భే రహమి చఽపలు దఴేపతుతో భుకాభుఖి ఏయడాలనన 
అతతు దయీఘకహయౌఔ - కోమఔిన న యరేయచడబే కహఔ అతతు జీయతాతున ఔడా భామచిరఱేహభ. దఴేపతు ె ైయఱహఴషం ళాయభఴడబ ేకహఔ, 
తులో ఆంతయంగిఔంగహ ఉనన సహఴమితు అనబయంచఖయౌగహయు, అంతకేహఔ తన ఫంధఴపలు, కహమహమలమంలో తుచేళ ేషసచయులు టల  
భమింత షసనంగహ అఴగహసనతో ఉండఖలుఖుతేనానయు. 2009 నాటిక,ి అందఫాటయలో ఉనన ఆంఖలం భమమిు షంషకాతం లో 
ఉనన అతున రదేభు పషాకహలన, పెించి ఫాశలోక ిఅనఴదించాయు భమమిు రహటితు చాలాకహలంగహ త లుషఔుననరహమ ిభాదిమగిహ, 
షమగిహగ  ఉచచమించడం ఔడా తృహియంతేంచాయు. మీయు ఇటికట సహఴమి పషాకహలన అనరహదం చేషఽా నే ఉనానయు. యయు పఫఴిమి 2019 
నండ,ి షతమ సహభ ఇంటమనేశనల్ ఆయగన జైశేన్ యొఔక నశేనల్ కౌతుషల్ అధమక్షుడిగహ భమమిు ఆపకిహలోతు పెించ్ భాటాల డే దేఱహలఔు 
తృహింతీమ సహా భలో కహయమదమివగహ ఉనానయు. 

యయు 2015లో ఔ అఫామషఔుడె 02819 చతే ర ైతమిాతుక్సష ఔు  మచిమం చమేఫడాడ యు. అఫామషఔుడె ఇతతు మోఖతుమోధఔ వకిాతు 
ెంచడాతుకి భమమిు కి్ష్యళనఔు తురహయణలు ఇఴఴడం జమిగింద.ి ఇతడె అఫామషఔుడకిి సహఴమి తనన చతుతృోభ ేమళిాతి నండి ఏ 
యధంగహ కహతృహడామో యఴమించాయు. ఇది 2013 పటటమిాలో ఉననపడె జమగిింది. తృహికటటశనర్ ఇచిచన మమెిడీ యొఔక సహనఔల 
ఫిారహతున అతన అనబయంచినటకిట, కఴేలం ర ఫైరశిన్ మోఖ షఴషాతన ఔయౌగిసహా భ అనే యశమాతున అతన నభభలేద. నఴంఫర్ 
2017, సహఴమి ఖుమించి ఔ పషాకహతున టాితుషలేశన్ చషేా ననపడె ర ైతిమాతుక్సష కోయుషలో రివేం తృ ందాలతు సహఴమి చతే 
భాయగతుమేేవం తృ ందాయు. జూల ై 2018 లో AVP గహ అయసత సహధించి 2018 డళిెంఫర్ లో VP అమామయు భమిము షిా తం SVP   e-
కోయుష చషేా నానయు. 

తిీమోజు, తన ఆపష నండి తిమగిి ఴచిచన తమహఴత భమిము మోఖులఔు చికతిష చమేడాతుక ిభుంద, అఫామషఔుడె తన తృహియాన 
ఖదలిో ఔ నఽన  దీం ర యౌగించి, మోఖులన షఴషాయచడం కోషం సహఴమితు ఆహఴతుసహా యు, భమిము భానళఔంగహ సహభ గహమతిి 
జసహా యు. అలాగ ేమోఖులతో భాటాల డటేపడె రహమి తుమహవలు, కోమిఔల ఖుమించి ఎటయఴంటి బమం లేఔుండా తభ యొఔక ఫారహలన 
ంచఔునేందఔు యలుగహ రహమలిో యఱహఴసహతున ేిమేసహా యు, రహమిక ిఅంతమహమం ఔలఖఔుండా ేిభతో భమమిు వదీధతో రహమి చ ే 
యశమాలన యంటాయు. మోఖులు ఔడా ఈ అఫామషఔుడ ిషభక్షంలో తభ ఇంటోల న ేఉననటయల గహ ఫాయసహా యు. మోఖులతో  
షంఫాలంచేటపడె భమమిు తురహయణలు తమాయుచళేేటపడె, అఫామషఔుడె, ఫాఫా రహయు అతతుక ిభాయగ దయవఔతఴం 
ఴఴ షా ననటయల  ఫాయసహా యు. ఔలల దాఴమహ భమిము అంతయంఖం నండి ర లుఴడ ేషంకతేాల దాఴమహ భాయగతుమేేవం చేమడం, నమం 
చేమడం అనదేి సహఴమి చఽషఔుంటాయు అతు యమకిి ఔచిచతంగహ త లుష. ఈ అఫామషఔుడె తన మోఖులఔు దఴేపతుెై ేిభతో 
జీయంచాలతు భమమిు ఆమోఖమంగహ ఎలలపడఽ షంతోశంగహ ఉండాలతు షలహ ఇషఽా  ఉంటాయు. 
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ఖత షంఴతషయ కహలంలో, ఈ అఫామషఔుడె 200 భందకిి ెైగహ మోఖులఔు యజమఴంతంగహ గహ చికతిష అందించాయు. అధిఔ యఔాతృో టయ, 
భలఫదధఔం, తృహిథమిఔ ళా ర ఴంధమతఴం, ట ైతౄహభడ్, దశటవఔుా ల సహఴధనీం, చతేఫడి దాడ,ి చిచతనం, ఆయామెైటసి్క భమమిు ఱహఴషకోష 
భమిము చయభ అలమీజ లాంటి షంకిలశట  కషేలన ఔడా ఇతన మశికమించాయు. ఆపకిహ లోతు యయధ దేఱహలోల తు మోఖులఔు తృో షట  దాఴమహ 
మెబ డీలు ంపత ఉంటాయు. మోగనిఽయు ఱహతం అతేఴాదిధతు తురదేించిన తిీసహమ ిఅతన ఎంతో ఆనందాతున తృ ందత సహఴమికి 
ఔాతజాతలు త లుపతాయు. ర ైతిమాతుక్సష సహధన తనన భంచి ఱరీ తగహ భామిచందతు, ఇతయులన ఫాగహ అయాం చేషకోఴడాతుకి 
భమిము ేిమించడాతుక ితన సాదమాతున యషామించిందతుము, భమిము సహఴమి యొఔక యనమ ూయఴఔబ నై సహధనంగహ తనతు 
తమాయు చళేంద ిఅతు ఈమన త లుపతేనానయు.  

ఈ అఫామషఔుడె ఆధామతిభఔ, ఴాతాియబ ైన, లేదా ఇంటిక ిషంబందించి అతున నలన సహఴమి తుగహన ేచఽసహా యు. అభత ేఈ     
ర ైతిమాతుక్సష ళఴేలు భాతంి తనఔు సహఴమి సిహదించిన ఔ అదబతబ నై ఫసుభతి గహ యయు ఫాయంచి సహఴమిక ిఔాతజాత 
త లుపతేనానయు. ఈ ర ైతమిాతుక్సష ఔు  షంఫంధించినంత ఴయఔు అభూలమబ ైన భాయగదయవఔతఴం ఴఴ ంచి  ేభి భమమిు 
షసనంతో అనఔే యశమాలు త యౌమజేళ తన వినలఔు భమిము షందేహలన మశికమించడంలో షసఔమించిన  తన బ ంటర్     
01620 ఔు ఔాతజాతలు త లుపతేనానయు. ఇతతుక ిఅఫామషఔుడెగహ ఉండటం అంటే “తన అంతయంఖం యనడాతుకి భమిము సాదమం 
నండ ితు చేమడాతుకి ఔ షఴయు అఴకహవం” అతు యమ ిఫాఴన. 

ంచఔునన కషేలు: 

 ునమవృత మవుతునన ట్ ైఫభడ్  
 ప్ిధమిక వంధతాం 
 దిఴధిఴ యుఖభత (ఫెైతృో లార్ డజిఞయడర్) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

ర ైఫరి మిశ్రమాలు ఉయోగ ంచిన కైస ల వివమలు  

1. ఫలవoతoగ మోమాలు తినే యౌల 03553...కెనడా 

షంయక్షణ కేందంి నండి తీషఔు ఴచిచన అతఫ అనే  8 ఏళల  యౌలకి   9009 నఴంఫయులో, తన మజభాతు దతాత తీషఔునన షభమం 

నండి బమం బమంగహ ఉంటోంద.ి అది  00 రహమహల ఴమషషలో ఉననపడె షంయక్షణ కేందంిలో ఉననచినన లలలు దాతుకి ఇఫఫoధి 
ఔయౌగే యధoఖ ఴిమిాoచేరహయు. అది అతి షఴల వఫేంతో దఽకేద,ి మజభాతుతో షతునఴ తంగహ ఉండడాతుకి షంకోచించేది, తయచఽ 

తుమహవతో తనఴంటిెై ఉననమోభాలన తానే నమిలేది. తతపయౌతంగహ, తన వమయీంెై ఫటటతల లాoటి తృహమచ స్క ఴచాచభ, ఇయ దాతుకి 
చఔకగహ ఖుండె చళేనటయల  ఔతుoచేయ. 

అఫామషఔుతుక ియౌల మజభాతు ఫాగహ త యౌళన రహయు కహఴడం భమిము యమియుఴపయు తయుచఽ ఔలుషకొనడాతుక ిదఽయం ధిాన 
తిిఫంధఔం అభనందన, 9007 జనఴమ ి18 న, మెమిడలీు సహధాయణ దధతికి యయుదధంగహ అనగహ గోయలఔు ఫదలు ఆలకహలోల  
ఇచాచయు: 
#1. CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…యౌల తాిగ ే500ml తూటిలో ఔ చఔక మెబ డీతు రళే 
ఇచాచయు.  
ముదటి  3 రహమహలలో దాతు ఴియానలో ఎటయఴంటి భాయు లేనటికట, మెబ డనీ కొనసహగించాయు. చికతిషతృహియంబబ ైన ఐద రహమహల 

తయురహత, పఫఴిమి  99 న, మజభాతు అతఫ ఴంటి మీద మోభాలు యెఖడం ఖభతుంచాయు. అది మజభాతుతో సహతునఴ తమం 
ెంచకొనడం తృహియంతేంచింది. అంతకేహఔ దాదాపగహ మజభాతు డిలో డెకోఴడాతుకి మితినంచేది.  కహతూ తయురహత న లలో, 
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మజభాతుతు షందమివంచేందఔు ఴచిచన అతతు భనఴమహళలఔు దఖగయ కహలేఔ బమంతో ఔుంచించఔు తృో ఴడంతో, తన తృహత లక్షణాలు 
పనమహఴాతం అమామభ. 

08  భామచి  9007 న, ఇటిట  లోత నై బమాలన తృో గొటటడాతుక,ి అఫామషఔుమహలు #1 తు ఈ కిీంది యధంగహ భామిచఇఴఴడబ ైనది: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + #1 

 మెండె రహమహల ఴయఔు ఴియానలో ఎటయఴంటి బ యుఖుదల లేనందన, భామిచ11 న # 2 ఔు తిామభానమంగహ ఈ కిీంది మబె డ ి
ఇఴఴడబ నైది: 
#3. CC11.2 Hair problems + CC15.2 Psychiatric disorders + #1 ెై మబె డ ీఴల  తూటితో ఇఴఴడం భమమిు 
ఫాసమంగహ మహమడాతుక ిఔడా యబూతితో ఔయౌ ఇఴఴఫడింద.ి 

3 రహమహలు తృహటయ మెబ డీ # 3 తు ఉయోగించిన తయురహత, ర ంటయిఔలు భయల ెయఖడం తృహియంబబ ైంది. మజభాతు తాఖుతూటలిో భాతబిే 
మెబ డీన కొనసహగించాయు, ఎoదఴలల  అoటే అతఫ యబూతితూ నాయౌఔతో నాఔటంతో తృహటయ తన మోభాలన ఔడ నభలడంతో  యబూతితు 

రహడటం భానఱేహడె. ఆ తయురహత, మజభాతు నoడి 7 న లలు తృహటయ ఎటయఴoటి షభాచాయoలేద ఐతే మబె డీలన భాతంి తిీ మోజూ 
ఇషా ననటయల  త యౌళంది. 2017 డళిెంఫర్ 4 న మజభాతు మపీల్ కోషం ఴచిచ అతఫ యొఔక మోభాలు ూమిాగహ ెమగిహమతు, ఫటటతల 
తృహమచ స్కష ెదేగహ ఏమీలేఴతు, అది ర ంటయిఔలన నభలడం భానేళందతు, అభతే అమచిితేలు భమిము లలలన చఽళ కొంచం 
బమడెతేననటికట దాతులో న ైమహవమం ఖణతూమంగహ తగిగందతు చ తృహయు. అoదఴలన, # 3 క ితిామభానమంగహ ఈ కిీంది మెబ డి 
ఇఴఴడబ నైది: 
#4. CC15.2 Psychiatric disorders + #1                                                                                                      
2019 ఆఖశేట  28 నాటకి,ి మెబ డ ీ# 4 ఆరమేఫడింద,ి ఎందఔంటే అతఫ వఫేం లేదా ఴమఔుా ల ఖుమించి బమడటoలేద భమమిు 
మిఖతా లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం కహలేద. అఫామషఔుడె కిీంది మబె డ,ీ గోయల యౄంలోఇచాచయు. 
#5. CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing...OD తాిఖుతూటతిో. 
మోతాద మజభాతు యొఔక సౌఔయమం కిహయం ఔీభంగహ తగిగంచఫడెతేంది. 
సంప్ద్కుతు రాఖా:  CC15.2 Psychiatric disorders లో CC15.1 Mental & Emotional tonic ఔయౌళే ఉంటయంది ఔనఔ 
దీతుతు తిేమఔంగహ రమేఴలళన అఴషయం లేద. అఫామషఔుమహలు కొతాగహ ర ఫైరి  తృహికటటస్క తృహియంతేంచి నందన ఈ తప జమగిి 
ఉండఴచచ. మెబ డనీ నేయుగహ ఆలకహల్ లో ఇఴఴఔుండా ఉండడం భంచిది.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. సూక్ష్మజాతి గులాబీ మొకక శీతాకలంలో రడిప్ో వడం 03553...కెనడా   

అఫామషఔుమహయౌ తోటలో ఉననషఽక్షభజఞతి  ఖులాతె  ముఔకన ఎoతగహ షంయక్ష్షిా నాన 2016 -17 శ్రతాకహలంలో చయౌఫాగహ ఎఔుకఴగహ 
ఉoడటం ఴలల  రహడితృోభంది. రేషయ తృహియంఫబ నై తమహఴత ఔడా ముఔక కోలుకోలేద. 2017 జూల ై 3న, ఈ ముఔకెై ఆఔులు చాలా 
తఔుకఴగహ ఉనానభ, అది చాలా లేత భమిము షప యంఖులో ఉంద,ి ఈ కిీంది ర ైతయిోతుక్సష మెమిడీ తృహియంతేంచినపడె ముఔక ఈ 
కిీందయిధంగహ ఉంది (చితాిలు చఽడండి).   
#1. CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...3TW 

తూటలిో తమాయు చషేఔునన తురహయణ భoదన అఫామషఔుడె ముఔక యొఔక నేలలో తృోమడంతో తృహటయ ముఔక ఆఔుల మీద ఔడా 
మోజు యడచిి మోజూ  చికహమీ చేసహయు. ఔీభoగహ 2 న లల కహలంలో ఆఔులు చఔకగహ యెఖడంతో తృహటయ  2017 ళెెటంఫర్ 23 న అందబ నై 

ఖులాతె యఔళంచింది (చితాిలు చఽడండి). ఖతంతో  తృో యౌళేా  ఆఔుల మభిాణం దాదాప మెటిటంప అఴడంతో తృహటయ అయ ఆమోఖమంగహ 
ఔతుషా నానమతు అఫామషఔుమహలు ఖభతుంచాయు. మబె డతీు అకోట ఫర్ భధమలో వయదాతేఴపలో తుయౌరమేడంతో తృహటయ  మహఫర భే 
శ్రతాకహలంలో ముఔకతు యక్ష్oిచటాతుకి  ముఔక ెైెైన ఔతాిమించఫడింది (టిమి్ చమేఫడింది). 2017-18 శ్రతాకహలం తయురహత, భయల 
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మెబ డీ  # 1తు రహడటంఴలల , రషేయలో ఖులాతె ముఔకన షంయక్ష్ించడాతుకి షహమడింది.  అంతకేహఔ  భునటి రషేయకహలంలో 
ముఔక ఎలా ఉందో  అలా యఔళంచిన ఖులాతెతో అందంగహ ఉంది.  

 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. బెడఫాగంలో ర న నూస క్షీణత 03553...కెనడా  

53 షంఴతషమహలు ఴమషష ఖల ఴమకిా ఖత  5 న లలుగహ బ డనొతోతృహటయ బుజం నండి చేతిరేళళ ఴయఔు తిమిభమితో ఔడని నొతో 
ఫాధడెతేనానడె. ఇది షమిఴఔల్ డసి్కక డజీనెమశేన్  లోంగహ తుమహా మించాయు. లేెంట్ ఔంూమటర్ తుపణుడె కహఴడం ఴలన 

ఎఔుకఴళేప ఔంూమటర్ మీద తుచేమడం నొకి ధిానకహయణంగహ ఫాయంచాయు. ఫామడిభంటన్ కటీడకహయుడ ైన ఇతడె  నొకహయణంగహ 
తన ఆటఔు దఽయం అమామయు. అలోల తి చికతిషతీషకోనటకిట పజియోథ య భమమిు ఆఔుమంఔచర్ న ఔదాతు తయురహత ఔటి 
తీషఔుంటయనానయు. అతతుకి  యటి ఴలన దేెగహ  యిోజనం ఏదీ ఔతుంచలేద. 
9007  జనఴమి 8 న అఫామషఔుమహలు  అతతుక ిఈ కిీంద ిమెబ డీ ఇచాచయు: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis...TDS 
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6  రహమహలలో  బ డ నొ భమమిు బుజం నండి ఔుడి చతేి రళేల  ఴయఔు ఉననతిమిభమి భమిము నొ అదావమభమామభ. ఐతే  
బుజంలో ఇంకహ కొంత నొ ఉననటికట  షిా తం  తన బ డ భమమిు బుజఞలన ళేఴచఛగహ ఔదయిౌంచఖల మళిాతి ఏయడింది. ఈ 

దవలో అతన ర ైతయిోతుక్సష తు భాతబిే కొనసహగిషఽా  పజియోథ య భమిము ఆఔుమంఔచర్ చికతిషలు తీషకోఴడం భానఱేహయు.  
2017 భామిచ3న అఫామషఔుమహలు మోగకిి అఴషయబ నై రహతుఔంటే ఎఔుకఴ కోంఫర లన ఇచిచనటయల  ఖీఴ ంచి #1 కి  తిామభానమంగహ ఈ 

కిీంది తురహయణ  ఇచాచయు : 
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine...TDS  

భమో  00 రహమహల తయురహత,  9007 బే  09 న  మోగి నొ తగిగతృో ఴడంతో  మబె డనీ ఆతృహలతు కోయుఔునానడె, కహతు అఫామషఔుమహలు 
మోతాదన OW గహ కొనసహగంిచభతు షలహ ఇచాచయు.  అతన ఴాతాిమీతామ ఔంూమటర్ష మీద తు చేమఔుండా ఉండటం 

సహధమంకహద ఔనఔ ఉవభనం తృ ందడాతుకి ఎఔుకఴ షభమం టిటందతు ఫాయంచాయు. 7  న లల తయురహత, మోగి నొ పనమహఴాతం  
కహలేదతు భమమిు మబె డీలు  అభతృోమాభ అతు చ తృహయు.  
9009  ఆఖషట  07 న, మోగి అఫామషఔుమహయౌతు ఔయౌళనపడె ఎటయఴంటి నొ పనమహఴాతం లేఔుండా ూమిాగహ ఆమోఖమంగహ ఉననటిక ి

భుందషా  తురహయణ చయమగహ అతతు మోఖతుమోధఔ వకిాతు భమమిు ఎభుఔలఔు ఫలాతున ఔయౌగించడాతుకి  ఈ కిీంది మెబ డలీు ఇచిచ రహటతిు 

ఔ షంఴతషయం తృహటయ కొనసహగంిచాలతు షలహ ఇచాచయు:  
#3. CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic...TDS ఔ న ల మోజులు, ఆ తయురహత #4 న ల మోజులు, భయలా # 3. ఈ 
యధంగహ ఔ షంఴతషయం  
#4. CC17.2 Cleansing…TDS 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. ునమవృతమభయా  ట్ ైఫభడ్ 03572... గఫన్ 

56  ఏళల  భఴ ళకి  9008 జూల ైలో ట ైతౄహభడ్ ఉందతు తుమహే మించఫడడంతో 9 న లల ఴమఴధలిో పనమహఴాతభఴపతేనన జఴయం కోషం 

మెండెసహయుల  అలోల తి చికితషన తీషఔునానయు. 9008 ళెెటంఫర్ చిఴమి నాటిక,ి ఆబ కి భూడఴసహమ ిజఴయం ఴచిచ ఆబ  తృ తాిఔడెప, 
నడెం, కహళళలో నొ సహధింప తో తృహటయ మోకహళైళ భమమిు తృహదాలఔు ఔడా ఈ నొ యషామించింది. ఈసహమి ఆబ  అలోల తి 

చికతిషన ఎంచకోఔ ఫదలుగహ 9008  అకోట ఫర్ 7న అఫామషఔుడితు షందమివంచగహ ఆబ ఔు ఈ కిీంది మెబ డీ ఇఴఴఫడనిద:ి 

పనమహఴాత ట ైతౄహభడ్ కోషం: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.11 Liver & Spleen + CC9.3 Tropical 

diseases…TDS  

నొ కోషం: 

#2. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine 

+ CC20.7 Fractures… తిీ 10తుభషహలఔు ఔ మోతాద చొపన 9 ఖంటల ఴయఔు, తయురహత 6TD  5 మోజులు, తయురహత 

TDS. 
మెబ డీ తృహియంతేంచిన దాదాప  8 రహమహల తయురహత నఴంఫర్  99 న, నొపలు 50% భాతబిే తగహగ మతు అభతే  జఴయం తురహయణ 

తృహియంతేంచిన  9 మోజులోల నే తగిగందతు భమిము పనమహఴాతం కహలేదతు మోగి చ తృహయు. 
అఫామషఔుడె #1 &#2 న ఆరళే తిీ రహయo ఎలా ఉందో  త యౌమయచభతు షలహ ఇషఽా  ఈ కిీంది మెబ డీతు ఇచాచయు: 
 #3. CC9.1 Recuperation…TDS   

9009  జనఴమి  99న మోగి అతున నొపల నండీ 100% ఉవభనం  తృ ందినటయల  చ తృహయు. రహయం  తయురహత ఎలా ఉందో  చ భతు 

షలహ ఇచిచ #3 యొఔక మోతాద OD క ితగిగంచాయు. కహతూ, మోగి ఔ రహయం తమహఴత కొనసహగంిచఴలళన అఴషయం మహఔతృో ఴడంతో 
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మెబ డీన ఆరళేంది. ఆబ కి రహమధి లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం కహలేద  3 న లల తమహఴత ఆఖశేట  9009 నాటకిి  రహమధి లక్షణాలు ఏయ 

పనమహఴాతం కహఔుండా ఆమోఖమంగహ ఉనానయు.  

తృహికటటశనర్ రహమకమ : ఎఔుకఴ భంది మోఖులు షభమానసహయంగహ షభాచాయం ఇఴఴడం ఖుమించి టిటంచకోయు. అంతకేహఔ    రహయు 
భందలు తుచషేా ననపడె మెబ డీలన  ఆఔళభఔంగహ ఆతే రహమధి పనమహఴాతం అఴపతేందనన యశమం త యౌళనా తేయౌఔగహ 
తీషఔుంటాయు. ఇటయఴంటి షందమహబలోల  మోతాదతు షమెనై దధతిలో తగిగంచటం అసహధమం అఴపతేంది. 

  షంతృహదఔుతు షఽచన : మోగి అనబయంచిన అతుననొపలు ట తైౄహభడ్ యొఔక లక్షణాలే కహఫటిట  , మెబ డీ  #2 అఴషయం లేద; మోగకిి 
ట ైతౄహభడ్ లక్షణాలు ఔతుంచఔుండా తృోభ ేఴయఔు మబె డీ # 0 లో CC9.3 Tropical diseases ఔకటే షమితృో తేంద,ి తయురహత CC9.1 

Recuperation ఇరహఴయౌ   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. ప్ిధమిక వంధతాము 03572...గఫాన్ 

33 ఏళల  భఴ ళ యరహసం అభన ఆయు షంఴతషమహల తయురహత ఔడా ఖయబం ధమించలేఔ తృో ఴడంతో 3 షంఴతషమహలఔు ెగైహ అనేఔ 

ర ైదమ మకీ్షలు భమిము అలోల తి చికితషలు తీషఔుననటకిట పయౌతం ఔలఖలేద.  ర దైమ తురదేిఔలలో ఎటయఴంటి అసహధాయణత 

ఔతుంచనందన తన ఎంచఔునన ర దైమలు షమభి నై  కహయణాతున తుమహధ మించలేఔతృో మాయు. ఆబ  నలుఖుయు తోఫుటయట ఴపల 

ఔుటయంఫంలో షంతానం లేతు ఏకెైఔ ఔుభామెా  కహఴడంతో తుమహవఔు ఖుమెనై ళాతిలో  9008 అకోట ఫర్  0 న అఫామషఔుడితు షందమివంచాయు. ఖత 

00 షంఴతషమహలుగహ తనకఴెమో చేతఫడి చేసహయనే ఫాింతిలో ఉననటయల   ఆబ  ర లలడించాయు. ఆబ  ఔడెపలో ఔ దేె పయుఖు 
ఔదలుతేననటయల  భమిము తన ఔకనే ఎలలపడఽ  ఏదో ఔ బమానఔబ నై ఆకహయం ఉననటయల  ఆబ  ఫాయంచింది. కొతునసహయుల  ఆబ  
తన ఇంటి లోల భమిము ర లుల భమిము ఆబ  ఖదిలోతు కిటకిట దఖగయ, అయామహతిి ఎఴమో ఉననటయల  అడెఖుజఞడలన యననది. ఈ 

షంగటనలు ఆబ లో బమాతున తుండంతో కొతున షంఴతషమహలుగహ ఆబ  ఆఔయౌ భమిము ఫయుఴపన కోలోభంది. 
అఫామషఔుడె ఆబ ఔు ఈ యశమాలన తయేౌఔగహ తీషకోభతు షలహ ఇచిచ  కిీంది మెబ డీతు ఇచాచయు:  
#1. CC3.7 Circulation + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS ఈతూటితు ఆబ  వమీయంె ై
భమిము ఇంటోల  చలుల కోరహయౌ… TDS 

#2. CC4.6 Diarrhoea + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.5 Vagina & Cervix + 
CC10.1 Emergencies + #1…TDS   

5  రహమహల తయురహత, నఴంఫర్  6 న  ఆబ  అఫామషఔుడితు షందమివంచి మెబ డీ తృహియంతేంచాకహ అదావమ వకిా యొఔక  ఎటయఴంటి 
అడెఖుజఞడలు యనలేదతు, ఆబ  ఔడెపలో పయుఖు ఉననటయల , తన ఔికన ఎఴమో ఉననటయల  ఔయౌగే ఫాఴనలు  ఇఴతూన ఔీభంగహ  
2రహమహలలోనే అదావమభమామమతు తురదేించాయు. ఇపడె ఆబ  ఆహమహతున షమగిహగ  తితు జీమిుంచకో ఖలుఖుతేనానయు. కహతూ ఆబ  
ర నఔఔు తిమగిి డెఔునన తిిసహమీ ఎఴమో తన తృ టటమీద కొడెతేననటయల  ఔలలు మహఴడం, ఆ ఔలలో తిీసహమీ ఆబ  తిిగటించడం 
జయుఖుతేండేది. యచితంి ఏమిటంట ేఆబ  ఔికఔు తిమిగి డెకొనన భయుక్షణం ఔల ఆగితృో తోంది!  అఫామషఔుడె మెబ డలీు 
కొనసహగించాలతు ఆబ ఔు షఽచించాయు. 

 7 రహమహల తయురహత,  9008 డళిెంఫర్  96 న, ఆబ  తనలో ఏదో  కోలోభనటయల  తురదేించింద,ి కహతూ అది ఏమిటో ఎఔకడనండి 
అదావమభభమందో  ఖుమిాంచలేఔతృో భంద.ి ఐత ేఆబ ఔు ఔలలో లేదా ఫమట ఇతయతాి క్షుద ివకిా తాలఔు షంగటనలు ఏయ 

పనమహఴాతం కహలేద.  అఫామషఔుడె #1 యొఔక ముదటి భాతని తీఴబి నై తృహియానతో ఆబ  నోటలిో రేఱహడె భమిము ఆబ  ఔడా 
తువవఫేంగహ తృహియానలో తృహల్గ ంది. అఫామషఔుడె #1 యొఔక మోతాద  5 మోజులు తృహటయ 6TD క ిెంచాయు, తయురహత TDS క ితగిగంచాయు. 
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9009  పఫఴిమ ి 5న, ేలెంట్ మెండె న లల మెండె మోజులు ఖయబఴతి అతు భమిము చాలా ళేఴచఛగహ, షంతోశంగహ, బమం లేఔుండా 
ఉందనే యబరహయాన అఫామషఔుడె తో ంచఔునానయు. ఖయబసహిఴం తురహమించడాతుక ిభమమిు యకహయం తగిగంచడాతుకి అఫామషఔుడె 
ఆబ ఔు ఈ కిీంద ిఅదనప మెబ డీన ఇచాచయు: 
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic…TDS  షియంచిన ఔ న ల ఴయఔు TDS కొనసహగించాయౌ. 

9009 ఆఖశేట  ముదటి రహయంలో తఴయలో తయౌల కహఫర తేనన ఈ ేశంటయ అఫామషఔుతు షందమివంచి  తన ర దైమడె చ న కిహయం, 

ఖయబంలో ఉనన తడడ  షయక్ష్తింగహ భమమిు సహధాయణoగహ ఉందతు, 2019 ళెెటంఫర్  ముదటి రహయంలో షియంచే అఴకహవం ఉందతు 

త యౌతృహయు. ఎటయఴంటి లక్షణాలు పనమహఴాతం కహలేద, #1 నండి #3 ఴయఔ మెబ డలీు కొనసహగిషఽా నే ఉనానయు. 9009 ఆఖస్కట 93న, 

ళజమేిమన్ దాఴమహ అభనటికట, ఆబ  ఆమోఖమఔయబ నై ఆడలల కి జనభతుచిచంది.  #1  భమమిు # 2 తు ఆభతు చ  అఫామషఔుడె 
కిీంది మెబ డీ ఇచాచయు:  
#4. CC10.1 Emergencies…TDS 2019ళెెటంఫర్ 23 ఴయఔ  # 3  భమిము # 4  లన కొనసహగించాలతు షఽచించఫడింది. 
తయౌల  భమమిు తడడ  క్ష్ేభంగహన ే ఉనానయు, 9009 ఆఖస్కట 97న తభ షఴషాలాతుకి తిమిగ ిర యాల యు. 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. ద్ిాద్ ి వ రుగమత (ఫ ైపో్ లార్ డిజారడర్) 03572...గఫన్  

ెభంటింగ్ భమమిు ళయమిక్సష లో తృహియణమం ఔయౌగి  గహీ డెమభటే్ ఆమిటస్కట  ఐన 29  ఏళల  భఴ ళ భందల దకహణంలో తన తయౌలకి  
షహమం చషేఽా  ఉండదేి. కహతూ దయదాశటఴఱహతా  ఆబ  ఖత  00 షంఴతషమహలుగహ ఎఔుకఴ షభమం తన ఖదకిి తాళం రషేకొతు 

దమతూమ ళాతిలో జీయంచసహగంిది. చిమగిితృో భన దషా లు ధమించి, కొతునసహయుల  తనఔు తాన యధలోల కి ర యలతృో భదేి. ఆబ  ఎఴమతిోనఽ 

భాటాల డద, తన తయౌల  నండి త ఎఴమి నండి ఏమీ ళఴఔమించద. ఆబ  అఴషమహలు తీయచటాతుక,ి ఔతూషం ఆహయం ఇఴఴడాతుకి 
మితినంచినటకిట  ఆబ  ఴియాన బమం, కోం భమమిు కొతునసహయుల  ఴ ంసహతభఔంగహ ఔడా ఉంటయంది. ఆబ  మళిాతి ఫెతైృో లార్ 

డిజఞయడర్ అతు తుమహధ మించఫడినది. తౄహయభళస్కట  గహ తుషహు తేమహల ైన అభన ఆబ  తయౌల, ఆబ ఔు ర దైమ చికతిష అందించడాతుకి తన ఴంతే ఔాల 
చేళంది కహతూ యజమం సహదించలేఔతృో భంది. ఆబ  ఎటయఴంటి  ఓశధం తీషకోఴడాతుకి తుమహఔమించడంతో, తన ఔుభామెా ఎటికెనైా 
భాభూలుగహ అఴపతేందనే ఆవన తయౌల  కోలోభంది. 
 ఇటిట  తుమహఱహజతుతబ ైన  ళాతిలో మోగి తయౌల  2019 డిళెంఫర్ 11 న అఫామషఔుడతిు షందమివంచాయు. తన ఔుభామెా షభషమ ఖుమించి 

భాటాల డెత, తన ఔుభామెా చాలా షతునతబ నైదతు భమిము ేిభలో దేదే యపలభఴడంతో ఆబ  తీఴ ితుషాస భమిము 
ఉనాభద ళాతికి న టిటరేమఫడిందతు షఽచించాయు. ర ైతియోతుక్సష భానళఔ రహమధితు నమం చషేా ందతు అఫామషఔుతుకి ూమిా నభభఔం 
కహతూ మెబ డీ ఎలా ఇరహఴయౌ అన ేయశమంలోనే ఆలోచిషా నానయు. సహఴమితు తీఴంిగహ తృహిమిాంచిన తయురహత, అతన ఈ కిీంది మబె డీ 
ఇచాచయు: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 

CC17.2 Cleansing...TDS  తూటతిో ేలెంటయఔు ఇషఽా  ఆబ  ఖదికి ర యళళ దామలిో భమమిు దామికి అటయ ఇటయ ఉనన గోడలు లేదా 
గిీల్ష (ఫాతుషటర్ష) మీద చలాల లతు షఽచించాయు.  
ఐత ేమోగి యొఔక తయౌల  తన ఔుభామెా అబమంతయం ఴమఔాం చషేా ందనే బమంతో, మెబ డ ీభందలు తన ఔుభామెాకి ఇఴఴడం గహతూ చలలడం 
గహతూ చమేలేద. దాతుకి ఫదలుగహ, ఆబ  తన ఔుభామెా యొఔక ఇటఴీలే తీళన తౄో టోన  మబె డీ ఫాటలి్ చటృట  చటిట , 
సాదమూయఴఔ తృహియానతో దేఴపతుకి అమించి దాతుతు తన ఫోజన ఱహలలో  షయక్ష్తింగహ ఔ భూల ఉంచాయు.  ఔ రహయంలో మోగి 
యొఔక తయౌలతు ఆహల ద, ఆవచమహమలఔు ఖుమచిషేఽా   తన ఔుభామెా ఆబ తో భాటాల డటాతుకి తుదానంగహ ఆబ  దఖగయఔు చయేుఔుంది. అంతకేహఔ 
ఆబ తో షంతోశంగహ ఫోజనం చమేడాతుకి ఆషకిా చఽంద.ి ఆబ  టయీ చఽడటాతుక ితన తయౌలతో ఔయౌళ ఖదిలో ఔమోచటం  భమమిు  
ఔుటయంఫంతో తృహటయ ఫోజనం చమేడంఔడా  తృహియంతేంచింది. ఔ న లలో తన ఔుభామెా యొఔక ఴియానలో తుదానంగహ ఈ యదబ ైన 
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భాయు, అది ఔడా రహషారహతుకి మెబ డీ భందలు నోటిలోకి తీషకోఔుండాన ే మహఴడం మోగి తయౌల నభభలేఔతృో భంది. ఈ యబరహయాన 
అఫామషఔుడతిో ంచకోరహలతు ఉనాన ఈ భాయు తాతాకయౌఔం  కహదతు తుమహధ మించకోడాతుకి ఆబ  భమో  2 న లలు రచేి ఉంది. 2019 బే 
10న  మోగి తయౌల  అఫామషఔుడితు ఔలుషఔుతు, 2019 పఫఴిమి నండ,ి తన ఔుభామెా  ఴియానలో ూమిాగహ భాయు ఴచిచందతు, తన చటృట  

ఉనన అందమతిో ఆబ  ఱిహంతంగహ భమిము భాభూలుగహ ఉంటోందతు త యౌమజేసహయు. ఆబ  ఇఔెై చిమిగతిృో భన ఫటటలు ధమంిచటం 

కహతూ తన ఖదలిో తాళం రషేకోఴడం గహతూ  చేమటంలేద. జీయతాతున సహపగహ ఎదమోకఖలనన ేయఱహఴషం ఆబ లో చిఖుమించింద.ి  
తన ఔుభామెాన చఽడఔుండా భమిము ఏ తిిపలం ఆశంచఔుండా  చికతిష చేమఖలడం దేఴపతు యొఔక అనంతబ నై దమ అతు ఆబ  
తన ఆనందాతున భమిము ఔాతజాతన ఴమఔాం చేసహయు. మోగకిి చికితష చేమటంలో ర ైతియోతుక్సష కి  ఉనన అమిమిత సహభయాయం ఖుమించి 

త లుషఔుననందఔు అఫామషఔుడె ఔడా చాలా షంతోశంగహ ఉనానయు. 9009  ఆఖశేట  నాటకి,ి మోగకిి రహమధి పనమహఴాతం కహఔుండా 
ఫాగహనే ఉననది. ఆబ  తన తయౌలకి  00 షంఴతషమహల కిీతం ఏయధంగహ షహమం చళేేదో  అలా చమేడం తృహియంతేంచింది భమిము ఆమిటస్కట  గహ 
ఆబ  తన న ైపణామతున తిమిగి తృహియంతేంచింది. మోగి యొఔక తౄో టో ఇటకిట మెమిడీళసహ  చటృట  చటటఫడే ఉంది. 
మోగ  తయౌల న ండి తుమా రణ : “తుజబే ఔఴల లలలలో ఔమెైన 49 షంఴతషమహల నా ఔుభామెా 10 షంఴతషమహల కిీతం భానళఔ ఴతాిడకిి 
ఖుమెైంది. నఽమమోల టక్సష   చికతిష భాటల దఽఔుడెన ెంచడబే కహఔ ఴంటఖది మఔిమహలు, ట యౌయజన్ భమమిు దషా లన 
తృహడెచేమడాతున తీఴతియం చేళంది   . ననే షఴచఛందంగహ ఈ చికితషన ఆషేమకిి దఽఔుడె తగిగంద ికహతూ ఆబ  తనకి తాన అతృహమెటమంటోల  
తాళం రషేకొతు అఔకడే ఉండితోృ సహగింది. అలా భాతో షంఫంధాలు లేఔుండా  మెండె, భూడె న లలు అఔకడే ఉంది. భాఔు 
త లుషా నన క ేఔ  షభాచాయం కిహయం, బేభు బ టలెై డెెతేనన ఆహమహతున ఆబ  తీషఔునదేి. ర ైతిమాతుక్సష ఖుమించి ఎఴమో  6 

న లల కిీతం నాఔు చ తృహయు. ననే ర ంటనే మితినంచాన. నాఔు ఉననఇఫఫంది ఏమిటంటే ననే అఫామషఔుడె షఽచించినటయల  

భందలు ఇఴఴలేన. అందఴలల  ఆబ  ఇటఴీయౌ తౄో టోలలో ఔదాతున ర ైతమిాతుక్సష ల్ష ఉనన టృమఫుకి చటేట  ఆలోచన నాఔు 
ఴచిచంది. వకిా యశమంలో దఽయం తిిఫంధఔం కహద అతు, ఆ చయమ ఴలన వకిా నా ఔుభామెా బ దడెఔు నయేుగహ చేయుతేంది అన ే

ఉదేేవమంతో ననే దీతుతు ఫోజనాల ఖదలిోతు పమినచర్ లో ఉంచాన. 
షభాయు  5 నండి  6 మోజుల తయురహత నా ఔుభామెా తన అతృహమెటమంట్ నండి దగిి నా ర ైప మహఴడం చాలా ఆనందంగహ చఽఱహన. ఎలా 
ఉనానఴతు ఆబ  ననన అడగిింది ఔుమీచతు భుందఔు లాగ,ి ఔయుచతు టీయలో ళతుభా చఽళంది. అ తయురహత  ఆబ  నాతో ఫోజనం 
ఔడా చళేంది. ఆ మోజు నండి ఆబ  తిిమోజూ నా ఴదేఔు ఴషఽా  ఔయలు ఴంటయి చేమడం భమిము ఴంట చేమడం ఔడా 
తృహియంతేంచింది. 7 షఴతషమహలు oటమతినం తయురహత ఴచిచన భాయు అదబతబ నైదతు ననే ధాఢంగహ చ ఖలుఖుతేనానన.  
ర ైతిమాతుక్సష యొఔక వకిాఴంతబ ైన చికతిషన కొనసహగిసహా న. ఈ యదబ నై చికతిష దధతితు అందించినందఔు చాలా ధనమరహదాలు .” 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. భుకం  ెై లంగిల్ష 03558...ఫిన్్  

74  ఏళల  భఴ ళఔు 9008  ఆఖషట  07 న నదిటిెై చినన ముటిభలు ఔతుంచాభ. అదే మోజు, ఆబ  చయభరహమధి తుపణుడె షఽచించిన 

కటీమ్ రహిమడం తృహియంతేంచాయు. మెండె మోజుల తయురహత, తేయౌఔతృహటి జఴయంతో, ఆబ  భుకం భమిము ఔనమెల మీద రహప 
ఎఔుకర ైంది  ( చితంిలో చఽడండ)ి. ఆఖశేట  99 న, ఆబ  మళిాతి లంగలి్ష అతు తుమహధ మించఫడింది భమిము మోగి ఔ రహయం మోజులు నొకి 
ఒమాభడ్ అనాల జ ళక్సష తో తృహటయ మాంటరీ యైల్ భందలన తీషఔునానయు. ఆబ  తిీ మహతీ ి2-3 ఖంటలు భాతబిే 
తుదతిృో ఖలుఖుతేండడంతో ఫాగహ అలషటగహ ఉంటోంది.  
 ఆబ  అఫామషఔుడితు ఔలరహలతు తుయుభంచకొతు 2018 ఆఖశేట  23న రహమితు షందిించగహ కిీంది మబె డలీు  ఇఴఴఫడినయ: 

వమయీం మీద మహషకోఴడం కోషం:   

#1. CC7.3 Eye infections...TDS in water రహచిన ఔనమెలుమీద చలుల కోడాతుకి 
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#2. CC9.4 Children's diseases + CC21.2 Skin infections...TDS in water  ఔనమెలు కహఔుండా రహచిన 

భుకం మీద చలుల కోడాతుకి. 
 లంగిల్ష కోషం: 
#3. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune 

diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.8 Herpes + #1 + #2…QDS  తూటతిో తీషకోఴడాతుక ి

తుద ిలేమీ కోషం: 
#4. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders...తుదతోిృ ఴడాతుకి అయధఖంట భుంద ఔసహమి, 
తయురహత తుదఴిచచేఴయఔు తిి దతిుభషహలఔు ఔసహమి. 
4 రహమహల తయురహత ళెెటంఫర్ 19 న, మోగకిి ముటిభలు తగహగ భ (చితంిలో చఽడండి)  ఊదా యంఖులో ఉనన నదటిి రహప త, ఆబ  
భుక చయభం భాదఴపగహ భామింది. ఆబ  ఎడభ నదటిిెై తయేౌఔతృహటి ఎయీటి రహప ఔయౌగి ఉంది కహతు జఴయం లేద. ఆబ  ఔళైళ  రహప 
తగిగ   చఽడటాతుకి యలుగహ భామహభ. అలషట షఴలంగహ ఉననటికట  ఆబ ఔు  తుద ిబ యుఖుడింది. ర ైతియోతుక్సష తృహియంతేంచిన 11 

రహమహల తయురహత 2018 నఴంఫర్ 8 న మోగి యొఔక భుకం భమిము  ,  ఔళైళ దాదాప సహధాయణభమామభ, నదిటిెై రహప 80% 

తగిగనటికి కొదిేగహ ఊదా యంఖులో ఉంది (చితంిలో చఽడండి). ఆబ  నొ తురహయణ   (భెన్ కిలల ర్) తో తృహటయ ముతాం 4 

మెబ డీలన  కొనసహగించసహగహయు.  

ముతాా తుకి 6 న లల తయురహత 2019 పఫఴిమి 27 న, లంగిల్ష యొఔక అతున లక్షణాలు భామభమామభ (చితంిలో చఽడండి).  ఆబ  
భుకం ముతాం భాదఴపగహ భామింద,ి చయభం ఊదా యంఖులో లేద, ఔళైళ భాభూలుగహ అమామభ,   ఇపడె ఆబ  5-6 ఖంటలు 
హభగహ తుదతిృో ఖలుఖుతేనానయు.  తనఔు 100% నమబ ైందతు ఫాయంచాయు.  # 3 భమమిు # 4 యొఔక మోతాద BD క ి

తగిగంచఫడింద,ి ఇయ ఆబ  ఏలి్ 2019 ఴయఔు కొనసహగింది. 

 
ఆబ  డిళెంఫర్ 2018 చిఴమ ిరహయంలో ఒభేట్ అనాల జ ళక్సష రహడటం భానేళంది .2019 ఆఖషట  నాటికి, ఆబ క ిరహమధి 

యొఔక ఏ లక్షణాలు పనమహఴాతం కహలేద అతు త యౌతృహయు.   
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ఎడటిర్ యొఔక షఽచన : నోటలిో తీషకోటాతుకి భమిము వమయీం మీద మహమడాతుక ిఅతమంత ఉయోఖఔయబ ైన   మిహయం : CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.2 Skin infections + CC 21.8 Herpes తారగ తురరణ 
కలగడాతుకి ఇరాయౌ. తుది్లేమికి CC15.2 ఇవావలళన అవసరం లేద్ .   

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. ఴణిోతతాి దేెేఖిు ఱరథ (అలషమటేివ్ కొల ైటీస్క), ఫకిిషజం  03558 ... తౄహిన్ష                                                                                      
53 ఏళల  ఴమకిా ఖత 11 షంఴతషమహలుగహ ఔడెపనొ, ఱరలశభం భమిము యఔాంతో ఔడని యమేచనాలతో ఫాధడెత ఉనానడె. యకహయం 

భమిము రహంతితో తృహటయ ఫోజనం చళేన ర ంటనే అతతుకి యమోచనం ఆపకొనలేతు మళిాతి  ఉండేది. దతీు పయౌతంగహ ఆఔయౌ తగిగతృో తేంది. 
ఇది 2006 లో ఴణిోతతాి ెదేేఖిు ఱరథగహ  ( అలషమటేివ్ కొల ైటసీ్క) తుమహధ మించఫడింది. 2 షంఴతషమహలు తృహటయ ెంటాసహ షతృో జిటమీస్క 

తీషకొనానయు, అభనా ఇద ి అతతుకి ఉవభనం ఔయౌగించలేద. తయురహత 3 షంఴతషమహల తృహటయ, అతన యఔాసహిఴం, మెకోట -కొయౌటసి్క 

కోషం చికితష తృ ందాడె. దీతుఴలన ఎటయఴంటి బ యుఖుదల ఔతుంచలేద. ెైగహ  అతన 15 కిలోల ఫయుఴపన కోలోమాడె. దీతుతో 
అతతుతు తిి 8 రహమహలఔు ఔసహమి మమెికడే్ 400 mg డిపి్ మీద ఉంచాయు. అతతుకి 2 షంఴతషమహలు తృహటయ కహమిటకోళెటమహభడ్ ఔడా ఇచిచ 
2013 లో ఆరఱేహయు. ఆమోఖమం ఫాగోనందన, అతన 2014 లో ఉదోమఖం కోలోభ భానళఔ ఴతాిడకిి ఖుయమామడె. 2017 అకోట ఫర్ 

15న, అతన అఫామషఔుడతిు ఔయౌళనపడె, అతతు ఖత 2 షంఴతషమహల లక్షణాలు ఔడెప నొతో పమీశనాళం యొఔక రహప, 
భలంలో యఔాంతో మోజుఔు 3 సహయుల  యమేచనాలు భమిము తీఴబి నై తుమహవ, ఖత 15 షంఴతషమహలుగహ తనఔు ఫకిిషజం (తుదలిో ళైళ కొమకిే 
అలరహటయ) ఉందతు మోగి ర లలడించాడె, ఐతే దీతుకి అతన ఎపడఽ చికితష తీషకోలేద .అఫామషఔుడె అతతుక ిఈ కిీంది మెబ డీ 
ఇచాచయు:  
ఴణిోతతాి దేెేఖిు ఱరథ భమమిు ఫకిిషజం కోషం:  

#1. CC 4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + 

CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders… తిి ది తుమిషహలఔు ఔ మోతాదచొపన  2 ఖంటల తృహటయ  
తయురహత  3 మోజులు 6TD, తయురహత TDS 

అతన ఔీభఫదధబ ైన మెమికడే్ డిపి్ష కహఔుండా ఏ ఇతయ చికతిష తీషకోలేద. అతన తురహయణ తీషఔునన మోజున,ే సహమంతంి తీఴబి నై 

తలనొ ఴచిచంద,ి ఇది ఔ రహయం తృహటయ కొనసహగింది. పలలల ట్ ఉననటకిట, అతన తన షభషమలనండ ితఴయగహ ఉవభనం 
తృ ందడాతుకి  షఽచించిన మోతాదన కొనసహగించాడె. 
భూడె రహమహల తయురహత  9007 నఴంఫర్  8 న, అతతు యమోచనాల షంకమ మోజుఔు ఔసహమికి తగిగంద,ి భమిము నొ భమమిు 
భంటతో తృహటయ భలంలో యఔాం మహఴడం షగహతుకి తగిగంది. ఇఔ అతన యమోచనం ఆపకొనలేతు ళాతి, యకహయం లేదా రహంతి ూమిాగహ 
అదావమ భమామభ. అలాగ,ే దఴడలలో కొంత ఫాద ఉననటకిట అతన మహతిి ూట ళైళ కొయఔడం భానేఱహడె. తయురహతి  9 న లలోల , 
ెదేేఖిు ఱరథఔు షంఫంధించి అతతు ఆమోఖమం బ యుఖుడిందతు ఖభతుంచి, డిపి్ష తు అతతు ర దైమడె ఆతృహడె, ఇతయతాి  భందలు 
ఔడా  షఽచించలేద. అతతుక ిఔీభఫదధబ నై  ఉదోమఖం లేనందన, చేషా నన తులో ఴతాిడ ిఔయౌగినపడలాల   మహతిి ళైళ కొమికే అతతు 

అలరహటయ తిమిగి ఔతుంచసహగింది.  
9008  జనరహమి 8 న మెబ డీ #1 కిీందియధంగహ షఴమించ ఫడింది:  
# 2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC12.1 Adult 

tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS  

ఫకిిషజం కహయణంగహ అతతు తుద ిచ దమిితృో త,ే ఈకిీంద మబె డ ీ# 3 తు  అదనంగహ మహతిిూట తీషఔునేందఔు షహమకహమగిహ  ఇఴఴఫడింది: 
# 3. CC15.2 Psychiatric disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue  తిీ 10 తుమిషహలఔు ఔ మోతాద 
చొపన ళైల కొయఔడం ఆేఴయఔ తీషకోరహయౌ. 
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తయురహతి  9 న లలోల , మోగి ఔడెపలో నొ భమిము భంట లేఔుండా తృోమాభ.  యఔాం లేదా ఱరలశభం డడం ఔడా తగిగతృో భ 

యమోచినాల షంకమ మోజుఔు ఔకసహమి చొపన ళాయంగహ ఉండసహగింది. అతన మహతిళిైళ ళైళ కొయఔడం ఔడా దాదాప  భానేఱహడె. 
ఐత ేఅతతుక ి దఴడలలో కొంచ ం నొఉండేద ికహతూ అద ిఔడా  మోతాద తీషఔునన ర ంటనే అదావమభభేమది. ర ైతియోతుక్సష చికతిష 
తృహియంతేంచిన  5 న లల తయురహత, ఴణిోతతాి ెదేేఖిు ఱరథ యొఔక అతున లక్షణాలు ూమిాగహ అదావమభమామభ. 2018 భామిచ 19 
నాటకిి #2 యొఔక మోతాద BD క ితగిగంచఫడింది. 
3 న లల తయురహత  9008  జూన్ 15న అతన  5 కలిోల ఫయుఴపన తిమగిి తృ ందాడె. అంతేకహఔ తన అతేయుచి బేయఔు షంతాా ఔయబ నై 

ఉదోమఖం చఽషకొనానడె. ఇందలో  ఱహమీయఔ వభీ అధఔింగహనే ఉననటికట ళైళ కొయుఔుడె ఴంట ిరహమధ ిలక్షణాలు ఏయ 
పనమహఴాతం కహలేద. ఇపడె అతతుకి ఆఔయౌ ఫాగహనే అఴపతోంద,ి తృో శఔ యలుఴలు ఉననఆహమహతున తీషఔుంటృ చఔకగహ తృహియాన 

చేషఽా  ఱిహంతంగహ ఉండఖలుఖుతేనానడె. అతతుకి లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం కహనందన, #2 యొఔక మోతాద OD క ి

తగిగంచఫడింది #3 ఆరమేఫడింది. 
9008  ళెెటంఫర్ 06న, మోగి యొఔక సౌలబమం కిహయం #2 మోతాదన OW ఔు తగిగంచభతు షలహ ఇచాచయు.  9009 ఆఖశేట  లో 
అతతుతో చిఴమగిహ భాటాల డినపడె, రహమది లక్షణాలు ఏయ పనమహఴాతం కహలేద భమమిు మోగ ిమెబ డీ #2 తు OW గహ 
తీషఔుంటయనానడె. 

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9. ఋతుకరమంలో అధిక రకాశూివం (బెనోమైజియా) 12051...ఇండియా  

03  షంఴతషమహల ఫాయౌఔఔు, 2018 ఏిల్ 19 ఴ తేద ీయజషఴల అభనటినండీ రహయం మోజుల తృహటయ ఋతేఔీభంలో అధిఔ 

యఔాసహిఴం అఴపతోంది. ఆ తయురహత ఐద రహమహలోల  ఆబ ఔు భమో మెండె సహయుల  ఋతేఔీభంలో అధఔి యఔాసహిఴం అభంది. ఆబ  తయౌల  
అఫామషఔుమహలు అభనందన 2018 బే3న కిీంది మెబ డీ ఇచాచయు: 
#1. CC8.7 Menses frequent + CC15.1 Mental and Emotional Tonic...QDS 

 ెదేగహ భాయు లేఔుండానే  6 రహమహలోల  ఋతేఔీభంలో భమో  9 సహయుల  అధిఔ యఔాసహిఴం అభంది. తృహియంబ దవలో ఇటయఴంటి 
షంగటనలు జమిగనిటకి,ి ర ైతిమతుక్సష మెబ డీతోనే షభషమ మిషహకయభఴపతేందతు తయౌల  నభభఔంగహ ఉంది. అఫామషఔుమహయౌ 

ఔుభామెాఔు న లషమి ఇంకహ 3 రహమహల ఴమఴధి ఉననపడె ఆబ  2018 ఆఖశేట  14 న గెనైకహలజిస్కట   న షందిించాయు. గెనైకహలజిస్కట   
షఽచించిన అలోల తి భందలు  9 మోజులోల  అధిఔ యఔాసహిరహతున తగిగంచినటకిట, యఔాసహిఴం  భమో  09 మోజులు తృహటయ కొనసహగింది. ఆ 

మళిాతిలో ఆబ  తృహఠఱహలఔు ర ళలడం ఔశటంగహ ఉండటంతో ఇది మోగిక ియషఖు ఔయౌగించింది. ర ైదమడె ఆబ కి హమోభనల  చికతిషన 
షఽచించాయు, కహతూ ఆబ  తయౌల  అలోల తి భందలన కొనసహగించడాతుకి ఇశటడలేద. 
ఫదలుగహ 2018 ళెెటంఫర్ 17న  ళతుమర్ తృహికటటశనర్10375 షందిించాయు. #1  సహా నంలో ఈ కిీంది మెబ డీ ఇఴఴఫడనిది: 
#2. NM6 Calming + NM56 Menses Bleeding + BR16 Female + SR256 Ferrum Phos + SR537 

Uterus…TDS  

 3  మోజుల తయురహత, ఆబ  ఋతేఔీభం తృహియంబబ ైంది (ఇది ఆబ  భునటి ఋతేఔీభాతుకి షమిగహగ  3 రహమహలు తమహఴత), భమిము 
సహధాయణ యఔాసహిఴం తో  00 మోజులు కొనసహగింద.ి తయురహతి భూడె ఋతేఔీభాలు సహధాయణ యఔాసహిఴంతో  7 మోజులు తృహటయ అకోట ఫర్ నండి  
ఔీభం తఔుండా కొనసహగహభ. జనఴమ ి19 నండి ఋతేఔీభంలో యఔాసహిఴం కహల ఴమఴధ ి4-5 మోజులఔు  తగిగ   ళాయంగహ ఉంది. 7 న లల 

తయురహత 2019 ఏిల్ 29 న  మోతాద OD క ితగిగంచఫడింద,ి తయురహత 2019 జూల ై 1 నండి ూమిాగహ ఆరళేే ఴయఔ మోతాద 
ఔీభంగహ తగిగంచఫడింది. 2019 అఖశేట  19 నాటకిి, మోగి తన ఋతేషభషమల పనమహఴాతం లేఔుండా 100% ఫమటడింది.     
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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   10. మణికట్రీ  మమ యు మోచేతి కటళ్లలో ద్ీరఘకయౌక నొి 11605...ఇండియా  

68  ఏళల  భఴ ళకి  6 న లల కిీతం నండి తన ఔుడి భుంజభే భమిము మోచభే కటళళలో తయేౌఔతృహట ినొ తృహియంబబ నైది. నొ 
ెయఖడంతో  మోజురహమీ ఴంటఖద ినలన కొనసహగించడం ఆబ ఔు ఔశటతయం కహఴడంతో, ఆబ  ఔ ఆమోా డెిక్స ర దైమడితు షందిించింద,ి 

అతన షఽచించిన యధంగహ భెన్ కలిల ర్ తీషఔుంటృ జలె్ న అెలల  చళేేరహయు. అతిగహ రహడటం ఴలల  ఆబ  ఔండమహలు ఫలఴీనంగహ 
ఉననందన, ఆబ  భుంజభేక ిఔతూషం ఔ న ల మోజులు యఱహీ ంతి ఇఴఴభతు ర దైమడె షలహ ఇచాచయు. ఔ రహయంలో నొ తగిగంది 
భమిము ఆబ ఔు ఇంటి నలలో ఎఴమి షహమం లేనందన, తుమేేశత యఱహీ ంతి కహలం భుగిళలేోప, ఆబ  తన సహధాయణ ఇంటి తుతు 

తిమగిి తృహియంతేంచింది. ఔ న లలోన,ే ఆబ కి నొ భయల తృహియంబబ ైంది. ఆబ  దాతుతు  3 న లలు తృహటయ యషభమించింద,ి దీతుఴలన నొ 
చాలా ఎఔుకర ై తుయంతయం ఉండసహగింది. అది ఎలా ఉంది అంటే ఆబ  సహననం చళేేటపడె ఔతూషం ఔ భగ్ తూళైళ ఔడా ఎతా 

లేఔతృో భంది. ఈసహమ ిఆబ  ఇటీఴల తృహికటటశనర్ గహ అయసత సహధంిచిన తన అలుల డి నండి ర ైతయిోతుక్సష చికతిష తీషకోఴడాతుకి 
ళదధడింది. 
9009  పఫఴిమి  00 న, ఆబ ఔు ఈకిీంది మెబ డీ ఇఴఴఫడింది:  
#1. CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS  
 

3 మోజులోల , ఆబ  నొ50% తగిగంద,ి భమిము భమో  2 మోజులోల  ఆబ  నొతు బమించఖలడంతో తన ఇంటి నలన తిమగిి 
తృహియంతేంచింది. మబె డీ తృహియంతేంచిన ఔ న ల తయురహత, ఇంటోల  తుఫాయం ెమగిిన షందమహబలలో త ఆబ కి నొ లేఔుండా ఉంది. 
భమో న ల తయురహత, ఆబ  తన ఇంటి నలతూన ఎటయఴంటి నొ లేఔుండా చమేఖయౌగనిటకిి TDS ఴదే మబె డీన కొనసహగంిచడాతుకి 
ఇశటడింది. 
ఆబ  ఴమషష భమిము ఇంట ితు చేమఴలళన అఴషమహతున దాలటలో టెయట కొతు, మెబ డ ీ#1తు  9009 బే  0 న  కిీంది యధంగహ బ యుఖు 
మచిి  ఇఴఴడబ నైది: 
#2. CC12.1 Adult tonic + #1…OD 
 

2019 జుల ై 1న, #2 ఆరమేఫడింది. మెబ డీ # 0తు  3TW ఴదే తిమిగ ిముదలుటెిట , ఆఖస్కట 1 న  ఆరమేఫడే ఴయఔు ఔీభంగహ 
తగిగంచ ఫడింది. తురహయణా చయమగహ ఆబ ఔు CC17.2 Cleansing…TDS ఔ  న ల తృహటయ, తయురహతి న ల CC12.1 Adult tonic + 

CC20.4 Muscles& Supportive tissue, అలా షంఴతషయం తృహటయ ఇఴఴటం జమగిింది. 28 ఆఖశేట  2019 నాటిక ిఆబ ఔు ూమిాగహ 
నమం అభనది.  
************************************************************************************************* 

 ిశ్నలు జరఫులు   

1. ర ైఫరి  ఉయోగించి రహమధి నండి నమం అభన ఆమోఖమఔయబ ైన మోఖులలో రహమధలు మహఔుండా తురహమించడాతుక ిననే ర ైతయిోతుక్సష 
తు ఎలా ఉయోగించఖలన? 

జరహఫు :  శీ్ర షతమసహభ ఫాఫా తన షింగహలలో తయచగహ నొకకిచ నటయల గహ రహమధి తురహయణ చాలా భుకమం. అఫామషఔుడె తన 

మోఖులఔు ర ైతియోతుక్సష లో ఉనన రహమధతిుమోధఔ వకిాతు ెంచే మబె డీ ఖుమించి భమిము అది రహమధి నమం అభనపడె రహడటాతుకి 
షమెనై షభమం అతు తగిన యధంగహ త యౌమజమేాయౌ. రహమికి CC12.1 Adult tonic  ఔ న ల, తయురహత న ల  CC17.2 

Cleansing  భయలా  CC12.1 Adult tonic  ఔ న ల, తయురహత న లలో CC17.2 Cleansing ఇలా ఔ షంఴతషయం తృహటయ 
ఇఴఴఴచచ. ఈ తురహయణ ళెకైిల్ యొఔక మోతాద మెండఴ షంఴతషయంలో BD క ిభమమిు భూడఴ షంఴతషయంలో OD క ి

తగిగంచఴచచ. మోగి భధమలో ఏద ైనా రహమధకిి ఖుమెతై,ే రహమధకిి తగిన మెబ డీ ఇచిచ కి్ష్యళన ళెకైలి్ కొనసహఖఴచచ, కహతు  9 మెబ డీలు 
తీషఔునే భధమ ఔ ఖంట ఴమఴధి ఉండాయౌ. లేదా తిామభానమంగహ, మీయు కి్ష్యళన  ళెైకలి్ ఆరళే, రహమధి తీఴతి తగేగ  ఴయఔు రహమధికి 
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భాతబిే అదనప మబె డీన ఇఴఴఴచచ భమమిు తయురహత  కి్ష్యళన  ళెకైిల్ తిమగిి తృహియంతేంచఴచచ. మోగి తన ఆమోఖమఔయబ నై 

ఔుటయంఫ షబుమలన భమమిు ళేనఴ తేలన ఔడా ఇటయఴంటి తురహయణ చికతిష ఖుమించి చ  ంచటాతుకి ేమిేంచఴచచ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

9 . భా దేవంలో ఇథ ైల్ ఆలకహల్ షలబంగహ దొయఔనందన ననే ఇథ లై్ ఆలకహల్ రహడకహతున ఎలా తగిగంచఖలన?  

జరహఫు :  భా రహమహా లేక యొఔక రహలమమ్  00 # 9 లో  ( కిీంద ఇఴఴఫడిన యౌంక్స ), 90 మి.య్ ( 9 డాిమ్) ఫాటిల్ భాతలిఔు  0 చఔక 

ఆలకహల్ షమితృో తేందతు యఴమంిచఫడింది. అభనటకిట, కొంతభంది అఫామషఔులు ఔట ిఔంటే ఎఔుకఴ చఔకలన జోడించడం ఴలల  
రేఖంగహ పయౌతాలు ఴసహా మతు తపగహ అనఔుంటయనానయు. దీతుఴలన ఎఔుకఴ ఆలకహల్ భాతబిే కయుచ అఴపతేంది.  ర ైఫరశిన్ అనేది 
షఴచఛబ నై వకిా అద ిఖుణాతభఔ సహా భలో తుచషేా ంది. రహమధ ిఅతమంత తీఴంిగహ ఉనన మళిాతేలలో మీయు తురహయణ చేమడాతుకి ఔ 

చఔకన నేయుగహ  900 మి.య్ తూటిలో చేయచఴచచ. కహమంప్ తుయఴఴ ంచఴయౌళన మళిాతేలలో కే రహమధికి ఎఔుకఴ ఫాటిల్ష 
అఴషయబ ైనపడె, 250  గహీ భుల భాతలిఔు (ఔ తృహమకెట్) కేఴలం  05 చఔకల కహంఫర న జోడించఴచచ .

http://vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News% 222212-23%22 Mar-Apr%22HS.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.  త యౌళన మోఖులు, ఫంధఴపలు, ళేనఴ తేలు లేదా ఉననత కహమహమలమం లేదా సో దాన ఔయౌగి ఉననరహయు,  చికతిష 
ఆశషా ననపడె లేదా చికితష కోషం అఫామషఔుడె రహమితు షందమివంచాలతు అనఔుననపడె మళిాతితు ఎలా మశికమించాయౌ? 

జరహఫు :  ఇది అంత తయేౌకెనై మిళాతి కహద, కహతూ కచిచతంగహ ఎదమోకరహయౌషన షరహలు. తిి షభషమఔు మషిహక యం ఉంది .
అతునంటిఔంటే భుకమభుగహ తిీ  మళిాతితు భనం అభితాబ ైన భనషషతో, దమఖల సాదమంతో చఽడాయౌ. అదే షభమంలో, 
అఫామషఔులుగహ భన ఴాతాితు భనం గౌయయషఽా   ఔీభశక్షణఔు ఔటయట ఫడి మోగతిు ఴమకిాఖతంగహ చఽడఴలళ ఉంటయంద,ి అది కిలతుక్స ఴదే (అది 
ఇంటోల  ఉండఴచచ  ) భమఎిఔకడ నైా ఔీభం తఔుండా మోఖులన చఽళే తుమీుతదివేంలో అభ ఉండాయౌ. ఇంకహ, మోగి యఴమహలఔు 
షంఫందించిన మకిహయుడ న షమగిహగ  తుయఴఴ ంచాయౌ, మెబ డీ జఞఖీతాగహ తమాయుచేమాయౌ భమిము ముదటి మోతాదన ేభిగహ భమిము 
తృహియానతో అందించాయౌ. మోగి అఫామషఔుడితు షందమివంచాయౌ అనే సహధాయణ తృో ి టోకహల్ ఔు యయుదధంగహ ఴమకిా డభిాండ్ ఉననపడె, ఔీభం 

తఔుండా మోఖులన చఽళ ేతుమీుతదిేఱహతున షందమివంచడాతుక ిరహమితు భనం భమహమదూయఴఔంగహ ఆహఴతుంచఴచచ, తదాఴమహ రహమిక ి 
షమెనై చికతిషన చేమఴచచ. .భనం తృహియాన చళే, దఴేపతుతో ఔన క్సట అభమ భమిము ఆమనన భన దాఴమహ తుచమేడాతుక ి

అనభతించినపడె, ఆమన ఏమిచమేాలో షశటత ఇసహా డె. ఎపడె ఔీభశక్షణన ఔఠనింగహ తృహటించాలో భమిము ఎలాంటి 
మళిాతేలలోన నైా భన ఴాతాియబ నై భిాణాలు లేదా తూతి యశమంలో మహజీ డఔుండా అటయఴంటి మోఖులన తేననంగహ 
ఎలాచఽడఖలమో భనకి త లుషా ంది. తపడె భామహగ లన ఏయయచకోఴదేతు భమిము అందలో డఔడదతు భనం 

ఖుయుా ంచకోరహయౌ. 

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2 . మోఖులు ననన “డాఔటర్” అతు షంఫర ధించినపడె నా యధానం ఏమిట,ి నేనఎలా షభదాన డఖలన? 

జరహఫు :  మోగి సహధాయణంగహ రహమధి నండి ఉవభనం తృ ందటాతుకి అఫామషఔుడితు షందమివసహా డె. అతతుక,ి అఫామషఔుడె  తన 
యవఴళంచే డాఔటర్ ఔంటే తఔుకఴ కహద అనే నభభఔం ఉంటయంది. అందఴలల , భనలన షందింిచిన రహమి  యఱహఴసహతుకి  బంఖం 

ఔయౌగించలేా భనం ఏమీ చ ఔడద లేదా చేమఔడద. అదే షభమంలో భనకెై భనం డాఔటర్ గహ తిమక్షంగహ లేదా మోక్షంగహ 
ఔనఫడటాతుకి మితినంచఔడద. భనం దఴేపతుకి యనమూయఴఔబ నై సహధనంగహ తుచషేా ననందన మోగి ఴమఔాం చళేన ఎటయఴంటి 
వింషలు అభనా షమ ేభన లోలఴపనన బిుఴపఔు షభమించాయౌ. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 5. కొతునసహయుల  మిమాజమ్ కహంఫర తో తృహటయ భమమిు కొతునసహయుల  కహంఫర ఔు భుంద భమమిు తయురహత  3 మోజుల గహమప్ తో 
మిమాజమ్ ఔకటే ళతౄహయుష చేమఫడెతేంద?ి దమచళే దతీు ఖుమించి యఴయణ ఇఴఴఖలయు. 
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జరహఫు :  తిీ  మిమాజం వమయీంలోతు అనఔే రహమధలఔు షంఫందించిన భూలాతున ఔయౌగి ఉంటయంది. భనలో చాలా భందకిి ఔటి 
లేదా అంతఔంటే ఎఔుకఴ మిమాజమ్ తుదాిణంగహ ఉంటాభ, అయ జీఴనఱ యైౌ షమగిహగ  లేఔతృో ఴటం భమిము భానళఔ ఴమతిమఔే యధానాల 

ఴలల  ఫమటడఴచచ. తిి మిమాజం మబె డ ీలోతేగహ తుచమేటం ఴలల  పలలల ట్ ఴచచే అఴకహవం ఉంద.ి అందఴలల  ఔ 

షభమంలో కే మిమాజం ఉయోగిసహా యు భమిము ఔ ఴమకిా అతున యధాలా భంచి ఆమోఖమంతో ఉననపడె భాతబిే 
ఇఴఴఫడెతేంది. దీతుక ిభుంద, షభయధఴంతంగహ తుచేమడాతుకి తగని బూమిఔ కోషం  SR218 Base Chakra 7  మోజులు తృహటయ 
OD గహ ఇఴఴడం భంచిది. అలాగే, మిమాజం తృహియంతేంచడాతుకి  3 మోజుల భుంద అతున ఇతయ మెబ డలీు ఆరమేఫడతాభ 

భమిము మిమాజం మోతాద ఇచిచన రహయం తయురహత భాతబిే మెబ డలీు కొనసహఖుతాభ. ఈ జఞఖీతాలతూన మిమాజం  దాతు 

యిోజనాతున సహధించడాతుకి షభయాఴంతంగహ తుచమేడాతుకి యలు ఔయౌసహా భ. కహతూ కొతున షందమహబలోల  రహమధి లక్షణాలు 
తగిగంచటాతుకి అఴకహవం లేనపడె, ఔ రహమధి చికతిషఔు షహమడటాతుకి ఇతయ తురహయణలతో ఏఔకహలంలో ఔ మిమాజం 

ఇఴఴఫడెతేంది భమిము ఇఔకడ, పలలల ట్ క ిచాలా తఔుకఴ అఴకహవం ఉంది. 108 ళళ టె టలోతు చాలా కహంఫర లలో కొతున రహమధల 

నండ ి పలలల ట్ మహఔుండా  ఉవభనం ఔయౌగించడాతుకి ఔటి లేదా అంతఔంటే ఎఔుకఴ మిమాజంలు ఉనానభ. ఇయ అతునయకహల 

కహమనషయుల  భమిము ఔణ తేలు, అతున యకహల అంటయరహమధలు రహమధితుమోదఔ వకిా లేఔతృో ఴటం ఴలల  ఴచేచ రహమధలు, భానళఔ షభషమలు, 
బ దడెలో లోతృహలు క్షరహతం భమిము ఆయామెటైసి్క ఴంటి రహమధలన  యషాాతంగహ ఔఴర్ చేసహా భ. 

   **********************************************************************************************

ద్ివా ర ైద్ ాతు ద్విారణ ి

  








“ఖుండ  జఫుఫలఔు కహయణం ఏమిట?ి చాలాభంద ిర దైమలు ధఽభతృహనం,  కొఴపఴదామహా లు తీషకోఴడం, అతిగహ తినటం భమిము 
ఇతయ అలరహటయల  అతు చ ూా  ఉంటాయు. ఆహయభు భమమిు అలరహటల  భధమ ఉనన షంఫంధాతున షమగిహగ  అయాం చషేకోరహయౌ. ఫౌతిఔ 
వమయీం భమిము అంతయగత ఫారహలు అనగహ ఆతభ భధమ షభతేలమత ఉండలేా భనం చఽడాయౌ. ఆధతుఔ భతుల తుయంతయం ఆతాతతో 
ఉంటాడె ఈ ఆతేిత ఆందోళన అఴపతేంద ిఇది ఱహమీయఔ ఆమోగహమతున ఫిాయతం చషేా ంద ిఖుండ  షభషమలఔు ధిాన కహయణం సమీ,ీ 
ఴమీీ, ఔమీీ లేదా ఆతాత, ఆందోళన, ఔయ (కొఴపఴ దామహా లు )అతు చ ఴచచ." 

... షతమసహభఫాఫా రహమి షభఖీ రహమధి తురహయణ  యధానం దఴిమరహణ  1993 పఫఴిమి 6  

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"దేఴపడె మిభభయౌన ఎపడె, ఎఔకడ ళేఴ చఱేహయు అతు శినంచడె, మీయు ఏ ఫాఴంతో ళఴే చేఱహయు, మిభభయౌన ేమిేంచిన అంవం 
ఏమిటి అనే అడెఖుతాడె. మీయు ళఴే మభిాణాతున దాతు ఖుమించి ఖిలాబలు లఔఴచచ. కహతూ దఴేపడె మీ సాదమ యతతిన 
భనష యొఔక షఴచఛతన షంఔలం యొఔక యతతిన భాతబిే చఽసహా డె."  

... షతమ సహభ ఫాఫా ళరేహ షమితి ె ైతృహఠహలు దఴిమరహణ  19 81 నఴంఫర్ 19 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf 

************************************************************************************************** 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume26/sss26-04.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf
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ికట్నలు

తురాఴ ంఫర భయ శిబ్రమలు  

 కరరభయలయా  జాగెరబ్: AVP ఴర్క షహప్ 5-8 ళెెటంఫర్ 2019, షందిించ ఴలళనరహయు దంజఞ 
dunja.pavlichek@gmail.com 

 యూ కై లండన్: నేషనల్ యాన ావల్ మపిెిశర్ ళమెినార్ 22 ళెెటంఫర్ 2019, షందిించ ఴలళనరహయు 
జెయమ్ jeramjoe@gmail.com లేఔ తౄో న్ నంఫయు 020-8551 3979 

 ఫిన్్ అల స్క-గహర్డ: SVP ఴర్క షహప్ 20-24 అకటీ ఫర్ 2019, షందింిచ ఴలళనరహయు దేతుభ లే 
trainer1@fr.vibrionics.org 

 ఫిన్్ అల స్క-గహర్డ: AVP ఴర్క షహప్ & మపిెిశర్ ళమెినార్ 26-28 అకటీ ఫర్ 2019, షందిించ ఴలళనరహయు డాతుభ లే 
trainer1@fr.vibrionics.org 

 ఇండియా  ుటీ్మ ా: AVP ఴర్క షహప్ 16-22 నఴంఫర్ 2019, షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేఔ 
తౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

 ఇండియా ుటీ్మ ా: SVP ఴర్క షహప్ 24-28 నఴంఫర్ 2019, షందిించ ఴలళనరహయు ఴభే 99sairam@vibrionics.org 

 ఇండియా ుటీ్మ ా: AVP ఴర్క షహప్ 23-29 పఫివమ  2020 (ఖతంలో చిమించిన తామకీలు భాయచడబ నైది దమచేళ 
ఖభతుంచఖలయు) షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేఔ తౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

 ఇండియా ుటీ్మ ా: AVP ఴర్క షహప్ 08-14 జూల ై 2020 షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేఔ తౄో న్ 
నంఫయు 8500-676 092 

 ఇండియా ుటీ్మ ా: AVP ఴర్క షహప్ 16-22 నఴంఫర్ 2020 షందిించ ఴలళనరహయు లయౌత elay54@yahoo.com లేఔ 
తౄో న్ నంఫయు 8500-676 092 

************************************************************************************************

అద్నంగ

1. ఆమోగా చిట్ాకలు 

అవగహనతో ఱాళంచండ!ి 

ఱహఴష మీఔు ఎలలపడఽ సో సం అన ేకిిీమన నయేుత ఉంటయంద.ి గహయౌ యౌచనపడె ‘సో ’ అతు ఴదయిౌనపడె ‘సం’ అతు వఫేం 
ఴషఽా  ఉంటయంది. ఈ కిిీమన జఞఖీతాగహ ఖభతుంచాయౌ. ఇఔకడ సో  అనేద ిదఴిమతాఴతుకి భమమిు సం అనదేి అసంకహయభు (ఇగో) ఔు 
షంఫంధించినది. ద ైఴతఴం భన వమయీంలోక ిరిేశషఽా  ఉండగహ అసంకహయభు భనయౌన ఴదయిౌ ఫమటఔు ర ళైతేంది. భమమిు 
వమయీంలోక ిరిేశంచిన దఴిమతాఴతునవమయీంలోనే చఔకగహ టిటఉంచ ఖలగహయౌ. .. శీ్ర షతమ సహభ ఫాఫా .1-2 

1. ఱాస లేతుద్ే జీవితం లేద్ !   

ఈ బూఖీసం మీదకిి ఴచిచనపడె భనం చళేన ముదట ితు ఖటిటగహ ఱహఴష తీషఔుతు తఖగయగహ ఏడఴడంతో ఊమతిితేా లు తు 
చేమడం తృహియంతేంచి జీయతం తృహియంబం అఴపతేంది. అలాగ ేభనం జీయత అంతమ దవలో చేమఫర భే తు ఏమిటంట ేఱహఴష 

mailto:dunja.pavlichek@gmail.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
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ఴదలుత ఇతయులన ఏడేచలా చమేడం. ఔనఔ ఈ మెండె ధిాన గటనల భధమ 24 ఖంటల భనం ఱహఴష తీషఔుంటృ  
ఴదలుతన ేఉంటాభు. అభనటకిట భనం తీషఔునే ఱహఴష ెై వీదే  చఽభు! 3 

2. ఱాస గుమ ంచి తెలుస కుంద్ాం  

ఱాస అంటే్ ఏమిట్?ి  ఫౌతిఔ సహా భలో చఽళనటలభతే ఊమతిితేా లోల క ిగహయౌతు తీషకోఴడం భమిము ఫమటఔు ఴదలడం 
ఱహఴళంచడం అంటాం. భన భనఖడఔు అతమంత కటలఔబ నై ఆకిషజన్ యౌచన గహయౌ నండ ితీషకొనఫడెతేంది భమిము ఴదయిౌన 
గహయౌ దాఴమహ కహయఫన్ డ ై ఆకెైషడ్ యడెదల అఴపతేంది. తిిక్షణం భన బిేమం లేఔుండా ఈ కిిీమ తువవఫేంగహ జయుఖుతనే 
ఉంటయంద.ి అభత ేఇది కఴేలం రహముఴపల భామిడి భాతబిే కహద ఏదో ఔ  అదావమ దఴిమవకిా  ఔ అకండబ నై తీఖఴల  ఈ 

కిిీమన నడిషఽా  ఉంటయంది. ఔనఔ ధిానబ ైన యశమం ఏమిటంటే తిి ఱహఴష భన దసేంతో భుడిడ ిఉంటయంద ిఆ ఱహఴష 
లేఔతృో త ేవమీయం తుమీజఴబ ేఅఴపతేంది.4-6 

ఱాస ికిరయ: వమయీంలోతు తిీ అఴమరహతుక,ి తిీ ఔణాతుకి తిీ తుకి వకిా ఉతతాి చేమడాతుకి కోషం తాజఞ ఆకిషజన్ షయపమహ 

అఴషయం. లేచ గహయౌ ర చచగహ తేభగహ  భమమిు వమీయ ఉషోు ఖీత ఔు అనఖుణంగహ భాయు చమేఫడి తయురహత భుఔుక యంధాిలోల నఽ 

ఊమి తితేా లోల నఽ యబియచ ఫడని తయురహత ఆకిషజనన వమీయం ముతాా తుక ిషయపమహ చేసహా భ. యఔా షియణ ఴమఴషా షహమంతో 

ఴమయాబ నై గహయౌ కహయఫన్ డమాకెషైడ్ తొలగించఫడతాభ. భన బ దడె వమయీంలోతు ఆకిషజన్ భమిము కహయఫన్ డమాకెైషడ్ సహా భ 

ఖుమించి తుయంతయం షంకతేాలన అందఔుంటృ ఴపంటయంది. ఈ షంకేతాలన ర ననతృహభు కిీంది నండి డమాపంిఔు (ఇద ిఊమి 

తితేా లఔు కింద ఔ డోమ్ ఆకహయంలో ఉననటయఴంట ిఔండయం) ంపతేంది. ఇద ిఊమ ితీషఔునే  షభమంలో షంకోచ రహమకోచాలు 

చ ందత ఉంటయంది. బ దడెలో ఉనన ళెనాషయుల  యఔా ఔణాలు ఔండమహలు ఊమతిితేా లు భన యొఔక కహమహమచయణ ళాతి ఆలోచన 

భమిము ఫారోదేఴగహలన ఫటిట  భాయుతేనన అఴషమహలఔు అనఖుణంగహ ఱహఴషన షయుే ఫాటయ చేసహా భ.4,5,7 

శూధారణ ఱాస యొకక తరచ ద్నం: సహధాయణంగహ దేెరహమలిో యఱహీ ంతి తీషఔునే షభమంలో ఱహఴష తీషఔునే షంకమ తుమిషహతుకి 
12 నండి 16 ఴయఔు ఉంటయంద(ిఔ మోజులో 17280 నంచి 23040). నఴజఞత శయఴపలోల  ఇద ితుమిషహతుకి 30 నంచి 60 ఴయఔు 
ఉంటయంది. ఇద ిఴమష ెమగిే ఔీభంలో తఖుగ త ఉంటయంది, అభతే 65 షంఴతషమహలు దాటిన తమహఴత షఴలంగహ మెిగ ేఅఴకహవం 
ఉంటయంది. ఇద ిచషేా నన తుతు ఫటిట  అలాగ ేఏ ఴమషలో అభనా షమే రహమధి ఴచిచనపడె ఈ ఱహఴష తీషఔున ేషంకమ ెమగిే 
అఴకహవం ఉంది. డాఔటయుల  భనలన మకీ్ష్ించ ేషభమంలో చఽళ ేనాలుఖు ధిానబ నై షంకతేాలలో అనగహ యఔాతృో టయ, నాడ,ీ 
ఉషోు ఖీతతో తృహటయ ఱహఴష తీషఔున ేషంకమ ఔడా ఔటి. అనామోఖమఔయబ నై జీఴనఱ ైయౌ ఱహఴషన రేగయి యుషా ంద ితదాఴమహ రహమధి కి 
భాయగం షఖభం అఴపతేంద.ి ఱహఴష తీషఔునే షంకమన ఫిాయతం చళేే అంఱహలు తాిడి, ఆందోళన, ఫారోదేఴగహలు, ఉఫఫషం, 
నమమోతుమా ఖుండ ఔు యఔా షియణ షమగిహ లేఔతృో ఴడం, ఊమితితేా ల రహమధ,ి భాదఔదరిహమల రహడఔం, లేదా అధిఔ మోతాదలో 
ఓశధ ళేఴనం ముదలఖునయ. సహధాయణంగహ ఱహఴష న భభదిగహ తుమిషహతుక ి8-10 సహయుల  తీషకోఴడం సహధాయణ సహా భ గహన షంూయు 
ఆమోగహమతుకి ఔ మహచఫాట గహనఽ ఫాయసహా యు. భనం ఴమకిాఖతంగహ ఱహఴళంచే షంకమన భనం కొలఴలేభు ఎందఔంటే దాతుె ైదాలట  
ెటిటన క్షణం నండ ిఱహఴష న భభదిగహ భమిము గహఢంగహ భామతిృో తేంది. 8-12 

నాళక ఱాస యొకక ప్ిముఖాత: సహధాయణ ఱహఴష భుఔుక దాఴమహ న భభదిగహ లోయౌక ిఫమటఔు ర ళైత ఉంటయంది. భన నాళఔ 

నోటిక ితేననంగహ తృహిణాంతఔ ఫామకటటమమిా తో షహ అనేఔ భయౌనాలన భమిము ఔలులతాలన తొలగించ ేయధంగహ తుమహభణాతభఔంగహ 
ఉంటయంది. వమీయంలో ఉనన ఔ జనమఴప భుఔుక యొఔక గహీ సకహలన ేిమేంచి ఈ కిిీమఔు షహమడెతేంది. తుజఞతుకి 
ఆకిషజనన వమీయం లోక ిఖీఴ ంచకోఴటం తుఱహఴష షభమంలోనే ఎఔుకఴ జయుఖుతేంది ఔనఔ భుఔుక దాఴమహ గహయౌతు యషమిజంచడం 
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నోటతిో ఱహఴషన యషమిజంచిన దాతుఔనాన న భభదిగహ జయుఖుతేంద,ి తదాఴమహ ఊమితితేా లు భమింత ఎఔుకఴ తృహిణరహముఴపన 
వమయీంలోక ితీషఔుంటాభ. అంతేకహఔ ఇది షమ ిఅభన ఆకిషజన్ కహయఫన్ డమాకెైషడ్ రహముఴప ల భామిడిక ిషహమడెత 
యఔాంలో ఴ చ్ సహా భ షభతేలమంలో ఉండటాతుక ిదోసదం చషేా ంది.9,13,14 

నోటి్ ద్ాామ ఱళంచడం వలల  కయౌగై ిమాద్ాలు: నోట ిదాఴమహ ఱహఴష కిిీమ కొనసహగినపడె కహయఫనడమాకెైషడ్ తఴయగహ ఴదలిే 
అఴకహవం ఉననందఴలన ఆకషిజనన ఖీఴ ంచడం భందగిషా ంద.ి ఴ ైర్ ర ంటిలేశన్ కహయణంగహ అధఔి తె ఉఫఫషం ఖుండ జఫుఫ 
ఴంట ిఅనామోఖమ లక్షణాలు తీఴభిఴపతాభ. సహధాయణ ఱహఴష కిిీమలో ఉండే కొతున భుకమబ ైన దవలు దాటరేమఫడడం ఴలల  ఊమి 
ఆడఔతృో ఴడం, ఖుయఔ భమిము తుదాిఴషా (ళల ప్ అనమా) ఴంటియ తల తేా  అఴకహవం ఉంది. నోటి దాఴమహ ఱహఴషలు కొనసహగతిే చ డె 
ఫామకటటమమిా లోయౌకి రిేశంచి ఇన పక్షనక వమమీహతున ఖుమ ిచళే ేఅఴకహవం ఉంద ిఅంతేకహఔ తగనింత ఆకిషజన్ అందఔ తృో ఴడం 
కహయణంగహ ఊమతిితేా లు, ఖుండ  భమమిు బ దడె ఫలఴనీడ ే అఴకహఱహలు ఉనానభ. ఖటిూట భమిము మహతి ితుదింిచే 
భుంద జఞఖయౄఔతతో భుఔుక దాఴమహన ేఱహఴళంచడం అఫామషం చేమడం దాఴమహ నోటితో గహయౌ తీషఔునే దయలరహటయన 
తృో గొటయట కోఴచచ.9,13,14 

కొతున తిమేఔ మిళాతేలోల  అనగహ నాళకహ భాయగం భూషఔు తృోభనపడె లేదా మిమితంగహ ఱహఴష కొనసహఖుతేననపడె 
వమయీంలో తఔుకఴ ఆకిషజన్ ఉననపడె నోటి దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం అతురహయమం కహఴచచ ఎఴమెనైా ఱహఴష తీషకోఴడాతుకి 
ఇఫఫంద ిడెత ఉంట ేర ంటనే అతమఴషయ ర దైమ షహమం తీషకోఴడం భంచిది. షభషమ తీఴతి తఔుకఴ సహా భలో ఉననపడె 
పజీలమన్ లేదా ర ైతియో అఫామషఔుతు  షందిించఴలళ ఉంటయంద.ి  

ితాామానయ నాళక ఱాస : వమయీ తుమహభణ ఱహషారం ఫర ధించతు కొతున అంఱహలు ఉనానభ. భన మెండె నాళకహ యంధాిల దాఴమహ ఱహఴష 
రిహసం ఔిాతికి తేననంగహ ఉంటయంద,ి అనగహ ఎడభ నాళకహ యంధంి దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం ఔుడి నాళకహ యంధంి దాఴమహ ఱహఴష 
తీషకోఴడాతుకి తేననంగహ ఉంటయంది. దీతుకి కహయణం భుఔుక యొఔక భూలభు ఴదే ఉనన చినన చినన నమహల చిఴయలు బ దడెఔు 
నేయుగహ అనషంధాతుంఫడి రహషన భమిము గహయౌ షియణ దాఴమహ ఫిాయతం చేమ డతాభ. నాళఔ యొఔక ఔ యంధంి లో ఉనన 
బ తాటి ఔణజఞలం ఉతఫనపడె దాతు ఎదయుగహ ఉనన భమొఔ నాళకహ యంధంి లోతు ఔణజఞలం తిామభానమంగహ ఔుంచించఔు 
తృో తేందతు మిఱరధన అధమమనాలు చ ఫుతేనానభ. ఇనారాడిమన్ మథిమ్ గహ లఴఫడ ేఈ కిిీమ తిి ఖంట లేదా మెండె 
ఖంటలఔు తుయంతమహమంగహ జయుఖుతనే ఉంటయంద.ి ఫారోదేఴగహతుకి బంఖం ఔయౌగనిపడె అనఔలంగహ లేతు ఆహయ యహమహలు, 
కహలుశమం లేదా ఇన పక్షన్ కహయణంగహ భుఔుక లో చికహఔు ఏయడనిపడె ఇనారాడమిన్ మిథమ్ లో భాయులు జయుఖుతాభ.15-17 

నాళక చకరం యొకక ిఫావం: ఱహఴష ఱహషారంలో యిణులు భమమిు యోఖులు  ఖభతుంచిన అంవం కిహయం ఔుడి నాళకహ యంధంి 

దాఴమహ ఱహఴష తీషఔునే ఴమఔుా లు భమింత అభితాంగహ కిీమాశ్రలఔంగహ భమమిు ఫాసమ ించ యశమాల టల  వీదధ  చఽపత 

ఉంటాయతు అనగహ బ దడె యొఔక ఎడభ ఫాఖం చయుఔుగహ ఉంటయందతు మేొకనానయు. అదయేధంగహ ఎడభ ర ైప ఱహఴష తీషకోఴడం 

షాజనాతభఔత ెంచతేందతు, బ దడె యొఔక ఔుడ ిఫాగహతున చయుఔుగహ చళే, అంతయేాలటతో యశమాలన అఴగహసన చషేఔుంటృ 

భానళఔ ఱిహంతతో జీయంచేటటయల  చషేా ందతు త లుపతేనానయు. అనగహ ఇది రహమి ఔుడి బ దడె యొఔక చయుఔుదనాతున 

షఽచిషా ంది. తృహిణామాభం ఴంటి రహమమాభాలు మెండె నాళకహ యంధాిల దాఴమహ ఱహఴష షభంగహ ఴిఴ ంచడాతుకి షహమ 

డతాభ కహఫటిట  ధామనాతుకి అనఔల ళాతి ఏయయుసహా భ.  తృహిణామాభం అనదేి ధామనాతుకి భుంద చమేఴలళన ఔ కిిీమ. 

యోఖ ళదాధ ంతాల కిహయం ఏబ నైా ఆషనాలు రళేే భుంద లేదా ఏద నైా తు చళేేభుంద తృహిణామాభం చేళేా  ఱహఴష షమగిహగ  

లతేషా ంది అతు మేొకనానభ. ఉదాసయణఔు చయుకెనై జీయుకిిీమ కోషం వమీమహతున ళదధం చమేడాతుకి తినడాతుక ిభుంద ఔుడి 

నాళకహ యంధంి త యఴడం భమమిు తూయు లేదా ఇతయ దఴి దామహా లు తీషఔున ేభుంద ఎడభ నాళకహ యంధంి త యఴడం, జీయు 
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కిిీమన రేఖఴంతం చళేేందఔు ఫోజనం తమహఴత ఎడభర ైప తిమిగి డెకోఴడం, తుద ితృో ఴడాతుకి భుంద వమీమహతుకి తగనింత 

ర చచదనం కోషం ఎడభర ైప 5-10 తుమిషహలు డెకొతు ఆెై ఔుడరి ైప తియఖడం, వమీమహతుకి కహఴలళనంత యఱహీ ంతి తృ ందటాతుకి 

షలుఴపగహ తుదతిృో ఴడాతుకి అతున యధాలా యిోజనఔయంగహ ఉంటయంది.15-17 ఱహళా రమ అధమమనాలు భమింత లోతేగహ ఈ అంఱహలన 

త లుషకోఴలళ ఉంద.ి కొతున యిోగహలు కే నాళకహ యంధంి దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం (మూతు నోళట లి్)  ఔదాతు తమహఴత భమొఔ 

నాళకహ యంధంి దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం (ఆలటమేనట్ నోళా రల్ తిెథింగ్) ఴలన సాదమభు భమిము యఔా నాయాల మహమితి లెై 

రేమేఴయు ఫిారహలు చఽతృహమతు అలాగే ఎడభ భమిము ఔుడి బ దడెల షభనఴమం ెై ఔడా ఫిాఴం చఽతృహమతు 

త లుపతేనానభ. తుమంతిిత ఔుడ ిఎడభ నాళకహ ఱహఴష జీఴకిీమన భాయచ ఖలఖటబే కహఔ మోఖ తురహయణ ఔడా చేమఖలద. 

భుకమంగహ యఔాతృో టయ భమమిు ఊమతిితేా ల రహమధల తురహయణలో దీతు ఫిాఴం అతమంత పలఴంతంగహ ఉంది18-20 

నాళక చితింలో అవమోధం కలగడం :  యోగహ తుపణుల అతేతృహిమం కిహయం ఔ నాళకహ యంధభిు భూషఔుతృో భ ఱహఴషఔు 
అఴమోధం ఔయౌగతిే అనామోగహమతుక ిఖుమికహఴలళ ఴషా ంది. ఔ యంధంి భూషఔుతృో త ేతయచగహ భనం నొ లేదా తలనొతు 
అనబయసహా భు కే నాళకహ యంధంి లో ఱహఴష మెండె ఖంటలఔు మించి ఴిఴ ంచినపడె అది భన ఆమోఖమంెై తిిఔల ఫిారహతున 
చఽపతేంద.ి ఱహఴష ఎంత ఎఔుకఴ ళేప ఒకే నాళకహ యంధంిలో షిమళిేా  అంత ఎఔుకఴగహ అనామోగహమతుక ిఖుయభమే అఴకహవం 
ఉంటయంది. ఉదాసయణఔు తుయంతయ ఔుడ ినాళకహ ఱహఴష భధబేహతుక ిదామతిీషా ంద,ి ఎడభ ఱహఴష ఎఔుకఴకహలం కొనసహగతిే అలషట 
భమిము బ దడె తుతీయు తఖగడం ఉఫఫషం ఴంటయి ఔలుఖుతాభ. తుపణుల యమరేక్షణలో మెండె నాళకహ యంధాిలోల  షమెనై ఱహఴష 
తీషఔుంటృ యటితు తృో గొటయట కోఴచచ. షఴయ యోగహ.16-17 అతు లఴఫడే ఆలటమేనట్ నాళకహ ఱహషారం నేయుచకోఴడం భమిము సహధన 
చేమడం దాఴమహ ఈ షభషమలు పనమహఴాతం కహఔుండా చేమఴచచ. కొతున అధమమనాల కిహయం ఱహఴష ఔీభంలో భాయులు 
భానఴపలలో యయధ రహమధ ిళాతిఖతేలఔు అనఖుణంగహ ఉంటయంది ఉదాసయణఔు ఔుడి నాళకహ యంధాిల దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం ఴలల  
యఔాంలో ఖూల కోజ్ సహా భ ఖణతూమంగహ మెిగిందతు భమమిు ఎడభ నాళకహ యంధాిల దాఴమహ ఱహఴష తీషకోఴడం ఴలల  తగిగందతు 
అధమమనాలు త లుపతేనానభ.21 

నాళక ఆధితాాతున సాయంగ తతుఖీ చేస కటవడం: భన భుఔుక దఽలాతుకి ఎదయుగహ జఫేులో అబ మ ేచినన అదేం టయట కొతు 
న భభదగిహ ఱహఴషన యడఴడం దాఴమహ నాళకహ యంధాిలలో ఱహఴష ఆధితామతున షఴమంగహ తతుఖీ చేషకోఴచచ భుఔుకదాఴమహ గహయౌతు 
అదేం ెకైి యడచిినపడె అదేంెైన మెండె యకహల ఆయమి తందఴపలన చఽపతేంది ఆయమె ైతృో ఴడాతుక ి ఎఔుకఴ షభమం 
తీషఔునదేి ఆధితమ నాళకహ యంధాితున షఽచిషా ంది. ఱహఴష భాయుచకోఴడాతుకి ఆధితమ నాళకహ యంధంి ర ైప దతిుమిషహలు 
డెకోఴడం దాఴమహ నాళఔ ఱహఴష ఔీభంలో భాయు తీషఔుమహఴచచ. తిమగిి ఖభతుంచడాతుకి అదేం దాఴమహ తతుఖీ ఔడా 
చేషకోఴచచ ఈ యధంగహ షమెనై అఴగహసన ెంచకోఴడాతుక ితనెై తాన యిోగహలు చషేకోఴచచ కహతూ దాతులో తృహియణమం 
తృ ందాలనఔుంట ేషభయాబ ైన ఉతృహధామముడతిు లేదా శక్షఔుడెతు షందిించడం భంచిది. నాళకహ చఔీం కిహయం ఱహఴష ఴమకిాకి ఴమకిాకట 
భమిము క ేఴమకిాలో రేమేఴయు షభమాలోల  ఔడా భాయఴచచ.22 

3. లయఫదా్బైెన ఱాసకు చిట్ాకలు  

తుపణుల అతేతృహిమం కిహయం సహధాయణంగహ భనం తీషకొనే ఱహఴష అషలు షమెైన ఱహఴళే కహద. ఇది ఊమతిితేా ల ఎఖుఴ ఫాఖం 
దాఴమహ తీషఔుతు తుసహషయబ నై ఱహఴష. కహతూ తుజబ నై ఱహఴష వదీధ , అఫామషంతో అఴగహసనతో ఔడ ిఉండి భనఔు వకిాతు  

ఇషా ంది.23,24 
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సరళ్బెనై ఱాస లేద్ా శూధారణ ఱాస: షసజంగహ ఱహఴష తీషకోఴడం భంచిదే కహతూ అఴగహసనతో తీషకోరహయౌ. ఱహఴష అనేద ిఔ 
కొలభానం కిహయభు ఫమటఔు లోలఔు రిేశంచే యధంగహ చఽషకోఴడం తృహిధమిఔబ నై షయళబ నై ఔ చిటాక. ఇది భనషన 
వమమీహతున సహభయషమ యుషా ంది. ఆ తమహఴత తుయంతయ అఫామషంతో ఎఴమికి రహయు ఒం లేదా సో సం లేదా ఏద నైా యతబి నై దం 
భానళఔంగహ జషఽా   ఱహఴళంచ ఴచచ.23 

ఉద్ర ట్లు లేద్ా డయాపిమాటి్క్స ఱాస: భనం ర నఔఔు డెకొతు ఔ చతేితు ఛాతీెై భమొఔ చేతితు తృ తాిఔడెప ెై ఉంచితే 
షసజంగహ ఱహఴళంచే టపడె భన డమాపంి యొఔక ఔదయౌఔన ఖభతుంచఴచచ.  భనం ఊమి లుచఔుననపడె భన ఉదయం 
లోకి గహయౌతు లుచఔుంటయననటయల  ఊఴ ంచఔుందాం.  షమగిహగ  చళేేా  ఛాతీె ైచభే ఔదలఔడద అభతే ఉదయభుె ైఉంచిన చభే 
ఱహఴష లోయౌకి తీషఔుననపడె ెైకి , ఴదియౌనపడె కిందకిి మహరహయౌ. భనం ూమిాగహ ఱహఴష లోయౌక ితీషఔుననపడె డమాపంి 
కిందకిి లాఖ ఫడెతేంది అపడె గహయౌ ఊమితితేా లోల కి ర ళైా ంది. దీతుఴలల  ఉదయం భుందఔు ఴషా ంది. భనం గహయౌ ఴదయిౌనపడె 
తిమగిి దాతు అషలు సహా నాతుకి చయేుతేంది, గహయౌ ఫమటఔు యషమిజంచఫడెతేంది. వదీధతో ది మోజులు ఔీభం తఔుండా చళేేా  డమాపంి 
ఔదయౌఔ తుమంతిించఫడెతేంద ిఅంతకేహఔ డమాపంి ఉయోగంిచి ఱహఴష తీషకోఴడం అలరహటయ అఴపతేంది.  ఉదమం భమిము 
సహమంతంి కొతున తుమిషహలు సహధన చేమడం ఴలల  ఇద ిఅలరహటయగహ భామి భన జీయతంలో ఔ అయాఴంతబ ైన ఫాఖం అఴపతేంది. 
15,17 

తులఫడ ిఔడా దీతుతు సహధన చేమఴచచ తల బ డ భమిము యప తుటాయుగహ ఉండాయౌ. తృ తాిఔడెప ెై చేభ యొఔక ఔదయౌఔలు 
ఖభతుంచాయౌ తుదానంగహ తృ టట  లోయౌక ితీషఔుంటృ ఊమి ఴదియౌ తమహఴత తుదానంగహ ఫమటిక ిమహతుషఽా  ఱహఴష తీషకొతు 
ఊమతిితేా లన తుంండ ిఅభత ేదతీుతు తీఴంిగహ చమేఔడద.15,17 

జఞాయంద్  ఉంచ కటవలళన మారగద్రశకలు రట్ ిియోజనాలు: ఱహఴష ూమిాగహ భమమిు షజఞఴపగహ ఱహఴషలో ఎటయఴంటి 
ఔుదపలు గహతు వఫాే లు గహతూ లేఔుండా అఴగహసనతో గహఢతుదలిో ఉనన తడడ  తీషఔునే ఱహఴషఔు షభానబ నై  ళాతిలో ఱహఴష 
తీషకోరహయౌ. ఉచాఴష, తుఱహఴష లఔు భధమ షదయీఘ యమహభం ఉండఔడద. షమగిహగ  చళేేా  ఱహఴష తీషఔుననపడె నాళకహ యంధాిల 
చలలదనం యొఔక అనబూతి భమిము యడచిినపడె ర చచదనం యొఔక ఫాఴన భనం ఖభతుంచఴచచ. ఈ యఔబ నై ఱహఴష ఴలల  
ఊమతిితేా లు యదిధ  చేమఫడతాభ, వమయీం చలలఫడి భమింత వకిాఴంతం అఴపతేంది, అంతయగత తాిడ ితృో గొటిట   అదబతబ ైన 
యఱహీ ంతితు ఇషా ంది. ఇలా చళేేా  ఎఴమెనైా షమ ేచఔకతు ఆమోఖమం, ఉననతబ నై అఴగహసన భమమిు షశటతతో ఔడిన ఆలోచనా 
యధానాతున అనబయంచఴచచ.15,17 

ఴెచచమ క : ఎఴమెనైా సహధాయణ ఱహఴష అఴగహసనా రహమమాభాలు చమేఴచచ కహతూ అధనాతన దధతేలు భుకమంగహ ఱహఴష 
షాంతేం చమేడం లాంటియ షభయుధ డ నై శక్షఔుతు షభక్షంలో షమమిభన భాయగ దయవఔతఴంలో నయేుచకోరహయౌ భమిము సహధన 
చేమాయౌ. కొతున దధతేలు షనామష భాయగంలో ఉనన రహమకిి భాతబిే షమితృో తాభ. భతుల జీఴన యధానం భమిము షఴఫారహతున 
ఫటిటభమమిు దిేఱహలన ఫటిట  యోఖ తృహఠఱహలలో ఫర ధించ ేదధతేలు రేయు రేయుగహ ఉంటాభ. కొతున సహధనలలో భానఴ జీఴన 
యధాననేన షభూలంగహ భాయుచకోఴలళ ఉంటయంది, అలా చమేఔతృో త ేఏ యధబ నై యిోజనం లేఔతృో గహ హతు ఔయౌగిసహా భ.25 

4. మన ఱాసతు ఈవిధంగ ముంద్ కు తీస కు ర య్ద ం! 

 ఆనందంగహ అఴగహసనతో భన ఱహఴషన భనబే ఔీభం తఔుండా ఖభతుంచడం ఴలన తువచల ళాతి భమిము అంతయేాలట   
ఏయడతాభ. ేిబనేా షఴయౄం, సతాబే నా ఱాస, ఆనందబే నాఆహయం,  నాజీయతబే నాషందవేం, యఱహల దాఔథం నా జీయతం 
అంటృ భనందమికట భాయగం చఽంచడాతుక ిబఖరహన్ శీ్ర షతమ సహభ ఫాఫా తన ఉనామషంలో గహనం చషేఽా  ఉండరేహయు. భన ఱహఴష  
ఖుమించి భనం త లుషకోఴడం,  ేభిన చఽషఽా  ఆనందించడం, ఱరధించడం భమమిు ఱహఴళే భనంగహ భామితృో ఴడం ఎంతో 
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భుకమం. ఇది జీయతంలో ఆనందాతున ఇఴఴడబే కహఔ తుయంతయం వీదధతో కొనసహగించినటలభతే జనన భయణాలఔు షంఫంధించిన 
అంతేచిఔకతు బభి ఔయౌగించే చకహీ తున అధిఖమించడంలో ఔడా భనఔు షహమడెతేంది ! 
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7. https://www.blf.org.uk/support-for-you/how-your-lungs-work/why-do-we-breathe 
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2014 edition, p.62-67 
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21. Effect of disturbance in Nasal Cycle, a study: https://www.intechopen.com/books/pathophysiology-altered-physiological-
states/alteration-in-nasal-cycle-rhythm-as-an-index-of-the-diseased-condition 

22. Self-study on Nostril dominance: https://yogainternational.com/article/view/self-study-nostril-dominance 

23. Techniques of breathing: Raja yoga, Conquering the internal nature,  by Swami Vivekananda, chapter IV, the psychic prana, 
p.56 & Chap V, The Control of Psychic Prana, p.62-63, Advaita ashram Publication, Kolkata 

24. Rhythmic breathing: https://www.artofliving.org/in-en/breathing-techniques 

25. Caution: https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/dont-school-breath 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. అవగహనా  సద్స ్ ద్క్షిణ ఫో్ల మ డా యూఎస్కఏ 2019 జూల ై 11- 14 

దక్ష్ణి ఫ్ోల మడిా తృో యుట  లాడర్ డలే్ లో ళతుమర్ అఫామషఔులు11584 & 02787 ఇంటి ఴదే జూల ై 13న ఔ అఴగహసనా ఴర్క షహప్ 
తుయఴఴ ంచడం జమిగింది. ఇందలో తృహల్గ ననరహయు అంతా ఔడా ర ైతమిాతుక్సష మెబ డీలు తీషకోఴడాతుక ిభమమిు తభంత తాభు 
అఫామషఔులుగహ ఉండటాతుకి శక్షణ తీషకోఴడాతుక ిచాలా ఆషకిా చఽంచాయు. దీతుక ిభుంద భమమిు తమహఴత లాడమేడల్ భమిము 
మిమామి సహభ కేందాిలలో దీతుెై చయచలు తుయఴఴ ంచడం జమగిింది. యతులో డాఔటర్ అఖమహఴల్ గహయు తృహల్గ ంటృ సహఴమితో తన 
ఴమకిాఖత అనబరహలన, ర ైతమిాతుక్సష మిశన్ యశమంలో సహఴమి రహమకిి ఇచిచన ఆశ్రమహఴదాలు భమమిు భాయగదయవఔతఴం ఖుమించి 
త యౌమజేఱహయు. ఈ మెండె షభారేఱహలఔు షబుమలు అధఔి షంకమలో హజయఴడబే కహఔ ర ైతమిాతుక్సష ఖుమించి భమింత షభాచాయం 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume11/sss11-09.pdf
https://www.sathyasai.org/discour/2002/d021012.pdf
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=11056
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/how-lungs-work
https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/breath-bond
https://www.blf.org.uk/support-for-you/how-your-lungs-work/why-do-we-breathe
https://blog.epa.gov/2014/04/28/how-many-breaths-do-you-take-each-day/
http://www.normalbreathing.com/index-nb.php
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs-body-temperature-pulse-rate-respiration-rate-blood-pressure
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs-body-temperature-pulse-rate-respiration-rate-blood-pressure
https://drsircus.com/general/breathing-live-longer/
https://www.livestrong.com/article/255298-mouth-breathing-vs-nasal-breathing/
https://breathing.com/pages/nose-breathing
http://www.onepointeded.com/alternate-nasal-breathing.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4097918/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8063359
http://www.ijpp.com/IJPP%20archives/2005_49_4/475-483.pdf
https://www.intechopen.com/books/pathophysiology-altered-physiological-states/alteration-in-nasal-cycle-rhythm-as-an-index-of-the-diseased-condition
https://www.intechopen.com/books/pathophysiology-altered-physiological-states/alteration-in-nasal-cycle-rhythm-as-an-index-of-the-diseased-condition
https://yogainternational.com/article/view/self-study-nostril-dominance
https://www.artofliving.org/in-en/breathing-techniques
https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/dont-school-breath
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త లుషకోఴడాతుకి చాలా ఆషకిా చఽంచాయు.  

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. AVP వర్క శుప్ ుటీ్మ ా, ఇండియా, 17-22 జూల ై 2019

ఫాయతదేవం నండి ఆయుఖుయు, గహఫన్(భధమ ఆపికహ), ఫెతున్(శచభ ఆపకిహ), దక్ష్ిణాపికహ భమిము ము. కె నండ ికొకఔకయు 
చొపన 10 భంది అబమయుా లు ఆయు 
మోజులతృహటయ యషాాతసహా భ సహా భలో 
తుయఴఴ ంచిన ఴర్క షహప్ లో AVP లు గహ 
అయసత సహధించాయు.  ఫాయతదవేం నండి 
భమిము యదఱేహలనండ ినలుఖుయు 
అఫామషఔులు ఔడా రహమ ిజఞా నాతున  

పనవచయణ చేషకోఴడాతుకి ఈ ఴర్క షహప్ 
లో తృహల్గ నానయు ళతుమర్ 
అఫామషఔుడె11964 భదేతేతో ఇదేయు 
ళతుమర్ టచీయుల 10375 & 11422 తుయఴఴ ంచిన 

ఈ ఴర్క షహప్ ఉతేాజఔయంగహ భమిము ఇంటమహకిటవ్ ళశెనలతో జమిగింది. డాఔటర్ అఖమహఴల్ గహయు ము.ఎస్క నండ ిళెైకప్ దాఴమహ కొతున 
యశమాలలో భాయగదయవఔతఴం చేఱహయు.  ఴర్క షహప్ లో శీ్రభతి ఴేమ్ అఖమహఴల్  మోఖుల కసే్క ఴ షటమీ మహమటం యశమభు లో 
అభూలమబ నై యశమాలన చ తృహయు. ఈ ఴర్క షహప్ లో భుకామంవం ఫర ధనా దధతితు అధామమం రహమిగహ ఫర ధించడం కహఔుండా 
భమింత ఇంటమహకిటవ్ కసే్క షటడ ీదధతి కి భాయచడం జమిగింది.  ఈ ఴర్క షహప్ లో ఉతృహధామములు భమిము ళతుమర్ అఫామషఔులు 
భాక్స కిలతుక్స ఏమహటయ చళే  ఔయు అఫామషఔుడె భమొఔయు మోగగిహ అతేనభంచాయు. ఈ ఴర్క షహప్ లో తృహల్గ నన రహయు తౄహమేభట్ 
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భమిము జిెంటశేన్ అంఱహల ఖుమించి అధకిహమఔి అతేతృహిమాలు తీషఔునే ఴమఴషా ఔడా తృహియంతేంచఫడింది. నఽతన AVPలు 
అందయౄ ఉతాషసంతో మికికయౌ బకిాతో సహఴమి భుంద భిాణం చేమడబ ేకహఔుండా ర ంటనే ళేఴ తృహియంతేంచడాతుకి ఆషకిాగహ 
ఉనానయు.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. VP లు మమ యు AVP ల తుమితాం ునశ్చరణ సద్స ్- మజశూా న్, ఇండియా- 2019 ఆగస ీ  25 - 27 

మహజసహా న్ మహశట ంిలో భాయుభూల తృహింతాలలో షిా తం తుచషేా నన అఫామషఔులఔు తిమిగ ిశక్షణ ఇఴఴడాతుక ిషిా తం ఉనన 
తృహిభాణ కహల ఔు అనఖుణంగహ న ైపణామలన 
ెంచడాతుకి ఈ భూడె మోజుల షదషష 
తుయఴఴ ంచఫడింద.ి ఈ శతమహతున  తుయఴఴ ంచడాతుకి 
ళతుమర్ టచీర్ 10375 భమిము ఇదేయౄ 
కోఆమిడనేటయుల 10461 & 10462 తో ఔయౌళ న లల తయఫడి 
గౌీ ండ్ ఴర్క చేమడం చేమడం జమిగింది. ముతాం 
14 భంది అఫామషఔులన  యమలిో జెైూర్ నండ ి
నలుఖుయు, తేలాఴమహ నండ ిదిభంది. యయంతా 
ఔంూమటర్ ెై అఴగహసన లేతురహయు షిా త 
మళిాతేలోల  తతుషమిగహ చమేఴలళన „ఈ కోయుష’ 

చేమతురహయు, అందఴలల  యమతిు షఴమంగహ  భానమఴల్ గహ ఈ కోయుష ూమిా చేమడాతుకి రహమ ిజఞా నాతున బ యుఖుయచకోఴడాతుకి 
ఏమహటయల  చేమడం జమగిింద.ి  తేలాఴమహ లోతు సహభ ళెంటమోల  ళతుమర్ ర ైతమిాతుక్సష తృహికటటశనర్ 11964 భదేతేతో ళతుమర్ టీచర్10375 

ఈ షదషషన ఴ ందలీో తుయఴఴ ంచాయు.  

ర ైతిేమాతుక్సష యొఔక చమిత ిభమిము అతేఴాదిధ , అఫామషఔుల ఫాధమతలు, మబె డలీ ఎంఔ, తమామ ీభమిము తుయఴసణ, మోఖుల 
చమతిని మికహయుడ  చమేడం ఈ షభారేవంలో త యౌమజమేడం జమగిింది. తృహల్గ ననరహయు ళెైకప్ దాఴమహ డాఔటర్ అఖమహఴల్ గహమతిో నేయుగహ 
ఉతాషసఴంతంగహ షంఫాలంచ ేఅఴకహవం ఔయౌగ ియశమాల టల  షశటత తృ ందనిందఔు ఎంతో ఆనందించాయు.  డాఔటర్ అఖమహఴల్ గహయు  
తుఫదేత తో ఔడిన ఖుణాతభఔబ ైన ళఴేన, ేిభ భమమిు ఔయుణ తో అందషిఽా  ఴాతాి న ైపణమం ఔయౌగి ఉండడం యొఔక 
తృహిభుకమతన నొకిక చ తృహయు.  

భుకామంవం ఏమిటంటే ఇఔకడ తుయఴఴ ంచిన అనేఔ ళశెనలలో మోడల్ కిలతుక్స ఏమహటయ చళే తృహల్గ నన రహమి చతే ఔయు లేెంటయగహ 
భమొఔయు అఫామషఔుతుగహ అతేనమం చభేంచాయు. ఇద ిమోగి భమిము అఫామషఔుతు భధమ యషయ అఴగహసనెై రహమిక ిఅంతయేాలట  తు 
చిచంది. భూడె మోజులతృహటయ సహమంతంి చీఔట ిడే ఴయఔు చయచలు జమిగనిా షబుమలంతా ఎంతో ఉతాషసంగహ దీంటోల  తృహల్గ నడం 
యఱరశం. దీతుక ిఅనఫంధంగహ తిి భధామసనం రహషాఴబ ైన కిలతుక్స ఔడా ఏమహటయ చమేడం ఴలన ఆ యధంగహ 30 భంది మోఖులఔు 
చికతిష చమేడం ఔడా జమిగింది. ఈ ఴర్క షహప్ వకిాతు ఆతభయఱహఴసహతున ఔయౌగించిందతు రహమ ిఉతాషసం దాఴమహ షశటబ ైంది. ఈ 
ర ైతిమాతుక్సష ళఴే సహఴమి రహమకిి అగించిన తుగహ ఫాయంచి భుందఔు తీషఔు ర యాా భతు అందయౄ తిిజా చఱేహయు.  

************************************************************************************************

                                                    ఓం శీర శూభ మమ్! 

సహభ ర ైతమిాతుక్సష... ఉచితబ ైన, నాణమబ నై ర ైదమ షంయక్షణ దివలో -  మోఖులఔు ఉచితం 


